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Fest for bloddonorerne på Rådhuspladsen!
Den Internationale Bloddonordag markeres den 14. juni over hele verden.
Årets tema er donorloyalitet, og derfor fejres de danske bloddonorer, som alle
har gjort en stor indsats for, at de danske læger ikke er nødt til at sige nej til
patienter, hvis liv afhænger af donorblod.
Den 14. juni fejres i hele landet, men det nok største arrangement finder sted
på Rådhuspladsen, hvor GivBlod, som er med til at sikre blodforsyningen til
hospitalerne i Region Hovedstaden, holder fest.
Programmet, som er blevet til med hjælp fra TuborgFondet, Nørrebro Bryghus,
Dan Andersen og Søbogaard går bredt ud, og ser således ud:
•
•

•
•

Kl. 11 Bandet Baggårdens Helte spiller alle de kendte danske sange.
Kl. 12.00 Overrækkelse af prisen ”Årets Bloddonor 2008” – TV2 Zulu,
som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for donorsagen. Et
afrikansk trommeorkester vil markere begivenheden.
Kl. 12.30 Underholdning med stand-up komikeren Dan Andersen, som
selv er bloddonor
Herefter spiller Baggårdens Helte resten af dagen.

Arrangementet finder sted fra kl. 11-18 midt på Rådhuspladsen. TuborgFondet
har doneret musikken, Nørrebro Bryghus serverer Ravnsborg (blod)Rød til alle
bloddonorer, der møder op og viser deres donorkort. Er man ikke til øl, vil der
være røde Søbogaard Hindbær.
Så husk donorkortet, og tag gerne en ven med. Alle der har lyst til at tilmelde
sig på dagen, kan med det samme få taget de første prøver. Der er også
mulighed for at få lavet en blodtypetest – ved et simpelt prik i fingeren.

For mere information om ovenstående arrangement kontakt venligst Merle
Romose på mail merle@givblod.dk eller mobil 21 29 80 70

Lidt om GivBlod:

GivBlod er en humanitær nonprofit organisation, som hver dag er med til at
sikre, at hospitalerne i RegionH har blod nok til behandling af patienter og
ulykkesofre.
GivBlod er resultatet af et samarbejde, der er indgået mellem Region
Hovedstaden og Bloddonorerne i Region Hovedstaden (BiRH). Der er 7
donorkorps i Regionen som tilsammen har 75.000 bloddonorer.

FAKTABOKS
•

Donordagen bliver markeret den 14. juni, fordi den moderne
blodtransfusions ”fader”, nobelpristageren Karl Landsteiner, blev født på
denne dag i 1868 i Wien. I 1901 opdagede Karl Landsteiner blodtyperne
A, B og 0.

•

I 2007 deltog over 60 lande, herunder Danmark, i fejringen af verdens
donorer.

•

På www.worldblooddonorday.org kan man læse om aktiviteter i andre
lande på Den internationale Bloddonordag.

•

Der er i øjeblikket cirka 75.000 bloddonorer i Region Hovedstaden og
omkring 230.000 bloddonorer i Danmark

•

Som bloddonor kan man højst give blod 4 gange om året

•

Læs mere om bloddonorsagen på givblod.dk eller tilmeld dig med det
samme på 70 10 61 11 eller ved at sende en SMS med teksten givblod
til 1277.
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