Peter Rylander 2017
Vad vet du om blodgivning idag?
Jag vet att det finns möjlighet att donera blod på
blodcentraler och via blodbussar, samt att det är en gåva att
få ge och rädda liv. Känner också till att vården är beroende
av blodgivare för att kunna fungera fullt ut. Ser fram emot att
lära mig allt i denna viktiga fråga.
Hur kommer du att rama in det här evenemanget?
Min inramning av Blodomloppet i Karlskrona kan på förhand
sammanfattas i fyra ord: glädje, energi, empati och folkfest.
Vi fortsätter med ännu en energifylld intervju med
underhållaren Peter Rylander från Uppsala. Han kommer
att förgylla Blodomloppet Karlskrona med sin energiska
närvaro och galna upptåg. Ni som inte känner till Peter
sedan tidigare kan vi nämna t.ex. barnprogrammet
Amigo som Peter startade upp 2005. Han har fortfarande
olika TV-uppdrag i bl.a. Så ska det låta och Let’s Dance.
Vem är du?
Jag ser mig själv som en väldigt trygg, spontan och
omtänksam person. Har ett stort hjärta för djur som är i
behov av vård och omsorg, idrottar gärna, tycker om
marmelad och har en positiv inställning till väldigt mycket.
Driver mitt egna företag och jobbar då med två saker.
Det ena är att jag föreläser om värdegrunder, respekt, empati
och attityd på både skolor och arbetsplatser.
Det andra är att jag försöker skapa en extra boost av glädje
och energi på olika events och arrangemang i Sverige.

Vad ser du mest fram emot inför den här typen av
uppdrag?
Oj, det är många saker. Det ska bli kul att utveckla ett
dynamiskt samarbete med alla andra som på olika sätt leder
evenemanget. Ännu roligare blir det att underhålla alla som
tillsammans kommer att njuta av picknickkassen efter sina
lopp. Jag ser helt enkelt mycket fram emot att få bli en del av
familjen Blodomloppet Karlskrona anno 2017 och att möta
alla härliga deltagare på plats!

Stor kram till alla och vi ses i
Karlskrona den 15/5!
Peter Rylander

Varför känns ditt deltagande i Blodomloppet viktigt?
Mitt deltagande som konferencier i Blodomloppet 2017 känns
viktigt och roligt ur två synvinklar:
1. Jag ser fram emot att få sprida en extra tydlig information
om varför det är så givande att vara blodgivare!
2. Min vision är också att boosta en ny sorts energi och
värme till detta härliga event!
Hur tycker du att vi ska bli fler blodgivare?
Jag tror att vi kan bli fler blodgivare om vi informerar Sverige
ännu mer om varför det är viktigt att skänka blod. Man
kanske ska börja med en ”drive” kring detta redan i tidig
skolålder, samt i sammanhang där ungdomar och deras
föräldrar vistas som exempelvis på idrottsläger, scoutläger
och andra liknande evenemang. Även genom moderna
företag kan man nå stor spridning då deltagandet i CSR
projekt som t.ex. Blodomloppet hela tiden ökar.

Vi tackar Peter och ser fram emot en härlig energikick till
vårt Blodomlopp i Karlskrona. Läs mer om Peters
framfart på www.peterrylander.se

