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Politikere i praktik

Politihunde på Kanal Roskilde

Igen i år står Frivilligcenter Roskilde for arrangementet ”politiker i praktik” – hvor frivillige
sociale foreninger i uge løbet af uge 45 eller 46 har en lokalpolitiker i praktik for en dag.
I praktik perioden skal politikerne lave alt fra ekspedition i genbrugsforretninger, hjælpe
ældre med ugentlige indkøb, være med når ældre hjælper hinanden ud af ensomhed
og når børn, med spinkel voksenkontakt mødes med deres voksenvenner – samt meget
andet. Vi vil følge et par deres oplevelser i den kommende Paperboy.

Kanal Roskilde har været i Tølløse og filme Dansk Politihundeforenings træning med hvalpe. Roskilde Afdelingen af Dansk Politihundeforening er i fremgang, og medlemmerne kommer fra store
dele af Sjælland. Foreningen har ikke noget med politiet at gøre,
men medlemmerne har hunde som hobby, og hundene er vilde
med at blive sat på opgaver. Udsendelsen kan ses på Youtube.

Frivillige bloddonorer gør en stor forskel
Af Natasha Fabricius Baltz

Der var prisoverrækkelser og rosende ord,
da Bloddonorerne i Roskilde fredag den 6.
november samlede årets lokale jubilarer på
Restaurant Vigen.

Bloddonorbevægelsen
I 1932 lod spejderlederen Tage Carstensen
sig inspirere af engelske spejdere, der gav
blod. Det førte til grundlæggelsen af Spejdernes og Væbnernes Frivillige Bloddonorkorps og idéen om at tappe blod blev
videreført til Roskilde i 1935. Derfor kan
Bloddonorerne i Roskilde i år fejre 80 års
jubilæum.
”I dag forsyner det landsdækkende korps
af donorerne den danske befolkning med
deres blod, og dette er helt uundværligt
i den sygehusbehandling, vi har. I Danmark er det frivilligt at donere, dermed er
det ikke lønnet. Donorerne gør det af overskud og et godt hjerte”, fortæller Svend
Berthelsen.
I USA får folk penge for at donere
blod og interessen bliver derfor hurtigt
anderledes og kvaliteten ringere, da fo-

kus ofte ligger på penge og ikke velgørenhed.

Arv og miljø?
Svends interesse for Bloddonorbevægelsen
er nok i bund og grund arvelig. Hans far
var spejder og var selv formand i Roskilde
Bloddonorkorps. Da han stod af som formand, røg posten videre til Svend, der nu
har været formand i 28 år. Svends datter
blev donor som 17-årig, og hans søn blev
donor som 18-årig, hvilket igen sætter
spørgsmålstegn ved, om interessen for at
donere blod kan sættes i relation til arv?
”Langt hen ad vejen har det jo noget med
holdninger at gøre. Er du opvokset i et hjem
med en holdning om, at man bør gøre en
god gerning for andre, så smitter det ofte af
på en”, fortæller Svend.
Danskerne deltager i dag i mange forskellige former for foreningssamarbejde og
Svend har fundet sin niche i arbejdet som
formand for Bloddonorbevægelsen.
”Der er en utrolig væsentlig, folkelig opgave i det, jeg laver. Danmark kan ikke fungere, hvis ikke blodforsyningen fungerer”,
siger han. Han har set behovet for at sørge

Palle Francke Kongstoft (th) blev hædret af formand Svend Berthelsen (tv) for at have givet blod 150 gange.

for, at forsyningen er til stede og har besluttet sig for at gøre noget ved det.

I Roskilde er der en god holdning til bloddonation. Roskilde er så heldig at have
mange
videreuddannelsesinstitutio-ner
med mange unge, der spreder ryg-tet om
bloddonation og f l ittigt melder sig til
bevægelsen.

Andet end biluheld
Alle kender nogle, der på et tidspunkt har
haft gavn af bloddonation. Mange er nok
ikke klar over det, men blodet benyttes til
meget mere end vold-somme skader,
som eksempelvis en person, der mister
blod efter et stort uheld. Faktisk er det
kun 12 procent af blodet, der benyttes til
patienter med akut stort blodtab, hvor
20 procent benyttes til hjerte-kar- og
lungesyg-domme og hele 39 procent
benyttes til behandling af kræft.

Pelikanen
Arrangementer, som festen i fredags,
afholdes for at takke de frivillige, der
har doneret blod i mange år og dermed
har nået en milepæl. Arrangementer,
kampagner og selve informationsde-len,
som lokale korps står for, drives af et
tilskud fra Regionen, der afregner et beløb
for hver tapning. Det er før-ste gang et
arrangement indeholder spisning, men
Svend synes det er en god måde at vise
sin taknemmelighed på.
Ud over en lækker 5-retters menu, f i k
donorerne blomster fra sygehuset i
Roskilde og 100-gangsdonorerne mod-tog
den kendte pris ”Pelikanen”, der har en
sjov historie bag sig.
”Pelikanen er valgt som donorsagens symbol, da den, ifølge legen-der,
hakker fjerene af sit eget bryst, ind til
blodet f l yder, for at give føde til sine
unger. Dermed river pelikanen sig selv
til blods i den altruistiske og uselviske
gerning, hvilket også kan
Pelikanen uddeles som symbol på donorernes
uselviske gerninger.

siges om bloddonorerne”, fortæller
Svend.

