RED LIV
Janderup

Telefonliste
Navn

Telefon

Preben Hallum Hansen ........................... 51 274 606
Helle Andreasen ...................................... 21 817 092
Rasmus Bjørnskov Jensen ...................... 29 922 326
Preben Nielsen ........................................ 21 336 272
Tina Krabbenhøft ..................................... 29 727 517
Søren Burgård.......................................... 28 181 175
Heike Zacherl ........................................... 29 436 787
Stine Louise Jacobsen ............................. 29 137 426
Birthe Marie Højen .................................. 20 946 814
Søren Mathiasen ...................................... 28 943 573
Tim Engelhardt ........................................ 30 307 114
Søren Rishøj ............................................. 75 259 003
Anita Escherich ........................................ 60 153 641
Jørgen Hansen ......................................... 29 934 684
Lars Matthisen ......................................... 64 677 854
Jørgen Randrup ....................................... 30 268 179
Jamie Rafn ............................................... 26 790 257
Kim Åsted ................................................. 23 608 089

Dansk Folkehjælp lancerer i samarbejde med Trygfonden projektet
Førstehjælp i lokalområder. Gennem projektet er der blevet uddannet førstehjælpere samt opsat en hjertestarter i jeres lokalsamfund. Jo hurtigere der ydes førstehjælp til en person med hjertestop, jo større er chancen for overlevelse uden mén og jo hurtigere
vender vedkommende tilbage til en normal tilværelse igen.
FØRSTEHJÆLPERE
Medborgerne omtalt i denne folder har alle gennemgået et 13 timers
førstehjælpskursus og er således i stand til at yde førstehjælp både
ved livstruende ulykker og mindre akutte ulykkestilfælde. Kommer du
ud for en ulykke, og har du brug for hjælp, vil disse personer kunne
kontaktes. Førstehjælperne erstatter ikke det professionelle beredskab, og der skal fortsat som altid alarmeres på 112.

HJERTESTARTER
Gennem projektet er der blevet opsat en hjertestarteren, som kan
benyttes af alle og er tilgængelig 24 timer i døgnet. Hjertestarteren
finder du på adressen Daglig Brugsen, Vesterled 30, 6851 Janderup.
Når du åbner skabet vil der lyde en alarm, som kan adviserer andre
om, at du har brug for hjælp.
Med projektet håber Dansk Folkehjælp og Trygfonden, at lokalsamfund med lang responstid, også kan få den fornødne hjælp hurtigt
og effektivt.

HJERTESTARTER
tilgængelig 24-7

Lær førstehjælp og red liv,
til gavn for lokalsamfundet

Med støtte fra

FAKTA OM DANSK FOLKEHJÆLP

Dansk Folkehjælp er en landsdækkende, frivillig humanitær organisation, som yder hjælp til
udsatte mennesker i Danmark og udlandet. Frivillighed, solidaritet med de svageste, og bæredygtighed i vores arbejde er de grundlæggende elementer. Ud over at være fortaler for de svageste er vi en organisation med plads til forskellighed, der i gennemførelsen af vores arbejde
tør gå nye veje.

Hjælp os at hjælpe andre

