Unge arrangement 2017
I weekenden d. 4-5. november 2017 var 11 unge blødere samlet i Århus. Der var både nye og gamle ansigter, og
god repræsentation på tværs af alder og diagnoser.
Flere blødere oplever i de unge år ikke nødvendigvis at have brug for en forening. På den anden side er det
også i de år, hvor ledskader risikerer at opstå, hvis ikke de unge følger deres behandlingsplan. Samtidig har
de unge blødere også meget tilfælles, fx spørgsmål om, hvordan man rejser med blødersygdom, hvad man
fortæller en ny kæreste eller ny arbejdsgiver, osv. Emner, som de er de bedste til at rådgive hinanden om.
Derfor er det vigtigt at foreningen kan danne ramme om et netværk for de unge, som ikke nødvendigvis
handler så meget om sygdom, men i højere grad opbygger relationer og sætter fokus på, hvordan livet leves
med blødersygdom.
Derfor startede lørdagens program med middag og standup-show. Der blev grinet igennem og stemningen
var god. Som en af deltagerne beskrev stemningen;
"På forhånd tænkte jeg, at det godt kunne blive lidt akavet, når det er så længe siden vi var på sommerlejr,
men efter 3 sekunder gik snakken som var det i går!"
Søndag formiddag var sat af til at tale om, hvad man skal være opmærksom på, når man rejser ud i verden i
almindelighed, men specielt også når man som bløder har medicin med i bagagen. Det kan være en
udfordring både i lufthavnen og generelt i forhold til opbevaring af medicin i rejse- og flysituationer pga.
medicinens lys- og varmefølsomhed.
Snakken nåede omkring forskellige slags sygesikringskort, forsikringer, bløder id-kort, medicinbrev og en del
andre nyttige tips, som kan være vigtige, hvis uheldet er ude og/eller man kommer til skade. Nogle af de
unge deltagere delte deres erfaringer fra rejser i forbindelse med internationale møder for
Bløderforeningen. De fortalte om deres oplevelser med at møde og høre om forholdene for blødere fra
andre lande med helt andre livs- og behandlingsbetingelser
Efter frokost var det tid til at teste kræfter, hjerneceller og samarbejde da de unge skulle samarbejde under
tidspres i uhyggelige escape rooms. De unge blødere er heldigvis ikke sådan at bide skeer med, så alle tre
hold løste gåderne på fin vis og slap helskindede igennem.
Således blev der sat punktum for en intensiv weekend, hvor der blev bygget på både eksisterende og nye
venskaber og skabt historier, der med sikkerhed vil blive fortalt igen og igen fremover - præcis sådan som
det plejer at være når blødere mødes.

