Juni 2011

Kontroversiel sexolog
taber til 10.899 bloddonorer
FREDERIKSBERG: Han udfordrede, han fornærmede, han tabte - og nu skal han ride på et æsel. På
Donordagen tirsdag 14. juni kan københavnere opleve hvordan det ser ud, når sexolog og provokatør
Carl-Mar erkender sit nederlag i den store afstemning på Facebook.
En sejr for alle bloddonorer
Hvad du end gør, så fornærm ikke en bloddonor. De er nemlig stolte mennesker, der støtter op om den gode
sag. Det er blevet tydeligt efter sexolog og provokatør Carl-Mar fornærmede en bloddonor og blev udfordret
af donororganisationen GivBlod på Facebook. Så snart afstemningen startede, væltede det ind med
stemmer og kommentarer. Donorer fortalte deres rørende historier til hinanden - og gjorde nar af skurken
Carl-Mar. Afstemningen markerede en ny slags aktivitet i de sociale medier, og GivBlod er overvældede og
taknemmelige over den utrolige tilslutning til sagen. Forleden havde 10.899 mennesker meldt sig som støtter
- og flere kommer hele tiden til.
Oplev Carl-Mar tabe og vind en Ipad2
Tirsdag 14. juni slutter afstemningen - i forbindelse med den årlige Donordag. I år markeres dagen fra
klokken 13-18 foran indgangen til Frederiksberg Have ved Runddelen, hvor man kan lære mere om GivBlod,
høre lidt god musik og få en sjov oplevelse. Især når Carl-Mar omkring klokken 16 dukker op for at se
nederlaget i øjnene og får en ridetur på æsel. Om det bliver et rigtigt æsel eller af pap, vil tiden vise. Mange
brugere på Facebook mente ikke, at man burde udsætte et æsel for den slags. Sidst på dagen trækker
GivBlod lod om en Ipad2 mellem mange fremmødte.
Program
TIRSDAG 14. JUNI 2011
Runddelen ved Frederiksberg Have
Kl. 13-18 :: Kom og mød GivBlod
Hør lidt musik, hør mere om GivBlod og tilmeld dig som donor
Kl. 16 :: Oplev Carl-Mar tabe
Se sexolog Carl-Mar, der har tabt i afstemningen mod GivBlod, tage ’straffen’ og ride på æsel , måske iført
Klods-Hans-kostume
Cirka kl. 17 :: Hvem vinder en Ipad2?
Blandt dagens fremmødte trækkes en vinder af 1 stk. Ipad2
Mere om afstemningen, Donordag og GivBlod
www.facebook.com/givblod
www.givblod.dk

For yderligere information, kontakt Kia Odgaard (PR & Marketing) på telefon 38 48 20 07.

