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Den Internationale Bloddonordag
Mandag den 14. juni bliver Den Internationale Bloddonordag fejret. Formålet med
dagen er at øge opmærksomheden om bloddonation på nationalt plan. Officielt vil
dagen blive åbnet af Nelson Mandela i Johannesburg, Sydafrika, hvor han vil
fortælle om Sydafrikas Club 25 program. Det er et program, som succesfuldt har
fået unge under 26 i Sydafrika til at donere blod ved blandt andet at informere om,
hvordan man undgår at blive udsat for HIV-smitte.
Dagen bliver markeret med forskellige arrangementer over hele verden. I Holland vil
kendte tage imod bloddonorerne på blodbankerne, i Jordan lanceres en
landsdækkende kampagne for bloddonation, i Indien er der arrangeret et
motorcykel-rally, i Senegal er præsident Abdoulaye Wade vært for et stort
donorarrangement, i Iran er præsident Khatami ligeledes involveret i forskellige
bloddonorarrangementer, og i Sverige deler blodbankerne røde roser ud.
Hjemme i Danmark er korpsene også meget aktive. Korpset i Hillerød er på
valgstederne, i Frederikssund tager de på kræmmermarked, Københavnerne er på
Miljø-festival, på Flintholm Station og Høje Taastrup Station og til arrangement i
Blodbanken på Rigshospitalet. I Roskilde er de på valgstederne, i Holbæk, Slagelse
og Næstved er de på stationerne, i Fakse er korpset ved Bregentved Stævnet, i
Odense på det Fynske Dyrskue, i Svendborg er de ved valgstederne, i Haderslev er
de på Vojens Station, i Esbjerg på stationen og ved Vestkystløbet, i Varde tager
korpset til Owen Luft koncert, i Skanderborg er de på stationen, Århusianerne er på
Banegården, i Randers stiller korpset sig op på Slotspladsen, i Thisted står korpset
på torvet, og i Kjellerup er de ved valgstederne i Karup, Kjellerup og Bjerringbro.
Landskontoret har modtaget mange gode nomineringer til Årets Bloddonor 2004,
og den 14. juni bliver vinderen offentliggjort. I uge 21 bliver der udsendt en
pressemeddelelse til alle de lokale korps, som korpsene kan sende videre til
pressen i lokalområdet. På den måde kan der skabes yderligere opmærksomhed
om aktiviteterne på Den Internationale Bloddonordag. Spørgsmål vedrørende
pressehåndtering kan rettes til Søren Falck på falck@bloddonor.dk.

Baltic Sea and Nordic Conference on Blood Donation
Fra den 28. maj til den 31. maj er Århus Amt, Århus Kommune og bloddonorkorpset
i Århus vært for The Baltic Sea and Nordic Conference on Blood Donation, der finder
sted på Brandskolen i Århus. Bloddonorerne i Danmark vil gerne takke alle
arrangørerne, for deres store indsats. Uden dem ville det ikke være muligt at
afholde konferencen. Samtidigt sendes der en tak til korpset i Næstved, der har
støttet konferencen med 5.000 kr.
Konferencen har fået tilsagn fra næsten 50 deltagere, der kommer fra Færøerne,
Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Rusland. Lørdag
formiddag giver overlæge Niels Grunnet deltagerne en guidet tur på Blodbanken på
Skejby Sygehus. Senere samme dag holder overlæge Jan Jørgensen foredrag som
oplæg til debat om hvordan blodet bruges, og om hvordan man kan mindske
forbruget. Alina Tatarenko fra Europarådet fortæller om EU-direktiver og
Europarådets arbejde. Om søndagen vil læge Betina Samuelsen fra Skejby Sygehus
forklare om donorskader, og om hvordan man undgår dem.

Programmet for The Baltic Sea and
Nordic Conference on Blood Donation
kan ses på www.bloddonor.dk. Følg
linket i menuen til venstre på startsiden.

Hjemmesider til korpsene
Der er flere og flere korps, der får e-mail adresser og egne hjemmesider, men der er
stadigvæk mange, der ikke giver nye og gamle donorer mulighed for elektronisk
kontakt. Der er ingen tvivl om, at investeringen i en hjemmeside er pengene værd,
da det er en nem måde at komme i kontakt med kommende donorer på. Specielt
de unge er flittige brugere af internettet, da det er en oplysende og effektiv måde at
søge information på hele døgnet.
Landskontoret vil derfor gerne opfordre alle de korps, der endnu ikke har e-mail
eller hjemmeside, om at overveje at få begge dele. På landskontoret modtager vi
løbende henvendelser fra korps, der vil etablere hjemmesider med spørgsmål om,
hvordan de bør gribe sagen an. Vi kan desværre ikke hjælpe økonomisk, men vi vil
meget gerne rådgive og komme med gode ideer til indhold og struktur. Man kan
kontakte Søren Falck på landskontoret, hvis man vil hørere nærmere.

Hjemmesider er en nem og effektiv måde
at informere og komme i kontakt med
kontakt til både nye og gamle donorer.
De donorkorps der endnu ikke har en
hjemmeside opfordres til at kontakte
landskontoret.

13.100 kroner til nye donorer i Ringsted
Diskontobanken (DIBA) i Ringsted tildelte i 2003 det lokale donorkorps 13.100
kroner øremærket hvervning af nye donorer. Pengene er nu blevet brugt til en stand
på Ringsted messen. Messen fandt sted den 13. og den 14. marts, og formanden
for korpset i Ringsted, Tom Groth Hansen, udtrykker stor tilfredshed med resultatet:
”Vi fik hele 72 skriftlige aftaler, men det mest positive var, at der kom rigtigt mange
unge til vores stand”. Inden messen startede, havde korpset regnet med maksimalt
20 nye tilmeldinger, så resultatet må siges at overstige alle forventninger.

Der var synlig glæde over antallet af
nye tilmeldinger på Ringsted messen.

Tilmeldinger på landskontoret i 2003
I 2003 modtog Bloddonorernes landskontor 6.228 tilmeldinger. Selvom
Bloddonorerne i Danmark er glade for alle sunde og raske donorer – både nye som
gamle – så er det glædeligt at konstatere, at hele 66% af samtlige tilmeldte i 2003
var under 33 år. 63% af tilmeldingerne blev sendt via www.bloddonor.dk, så det
viser tydeligt, at der er et stort behov for at give de kommende donorer mulighed for
at tilmelde sig elektronisk. Pr. 1. maj 2004 har landskontoret modtaget 2.700
tilmeldinger, så vi krydser fingre for endnu et år med mange nye donorer.

Meget tyder på , at 2004 bliver et godt
år med mange nye tilmeldinger.

Stiknåle udgår fra varesortimentet
På grund af lav efterspørgsel udgår alle stiknåle fra varesortimentet. Nålene er
stadigvæk på lager, men der vil ikke mere blive bestilt nye. Nålene kan naturligvis
bestilles på landskontoret, så længe de er på lager. I øjeblikket er der cirka 700
bloddråbeemblemer, cirka 300 bronzeemblemer, cirka 50 sølvemblemer og cirka
90 guldemblemer tilbage. Bestillingslisten kan hentes på www.bloddonor.dk.

Ingen varer i uge 30-32
På grund af ferie på landskontoret, er det ikke muligt at bestille varer fra den 19.
juli til den 6. august. Vi beder derfor korpsene om at bestille varer i god tid.
Landskontoret holder ikke lukket i perioden, og vi tager mod alle andre
henvendelser.

Billeder til Donor Nyt
Bloddonorerne i Danmark har altid brug for gode billeder af folk, der donerer blod,
modtager hædersbevisninger og alt andet, der har med bloddonation at gøre. Billederne skal bruges til Donor Nyt under Landet Rundt eller på vores hjemmeside. Når
I tager billeder, så send dem endelig til landskontoret. Vi kan både bruge digitale
billeder og billeder på papir. De kan sendes elektronisk til falck@bloddonor.dk eller
med post til adressen her ved siden af.

Der er en række varer, der udgår fra
varesortimentet på grund af lav efterspørgsel. Samtidig er det ikke muligt at
få tilsendt varer i uge 30-32 på grund
af ferie
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