
red liv 

Børkop / Skærup



Telefonliste 
- husk først at ringe 112

Børkop
Andreas Kærgård, Borggårdsparken 51 ...................6128 1602
Astrid Dehling, Dr. Fries Vej 6 ............... 6048 6276 / 7586 1551
Bjarne Brogaard, Sct. Jørgens Parken 7 ...................2627 0374
Else Marie Sylvester Andersen, I Verlings Vej 18 .....4094 6660
Henrik Hjortsø Ottesen, Amaliegade 42 ..................2679 4423
Inger Gade Nielsen, Roarsvej 21 .............................9156 8285
Inger Vindelev Sæderup, Vibevej 2 .........................6160 8235
Jonna Jensen, Roarsvej 9 .......................................2023 3137
Jørgen Dohn-Sørensen, S. Stubs Vej 5 ....................2172 7996
Kim Larsen, Nørrelyst 15 ........................................2815 9480
Mimi Obel Jensen, Dagmarsvej 35 ...........................3044 0154
Poul Sørensen, Overbyparken 16A ................................2015 1969
Sabine Brix Mølgaard, Lien 5 ............. 9155 9394 / 5184 8450
Sofie Bruun, I Verlings Vej 11 ...................................30262034
Sonja Dam, Overbyparken 65 ...................................6130 3552

Brejning
Kaj Damm, Krogen 5 ...............................................2018 9956
Michala Møller, Bøgevang 17 ...................................5188 1108

Skærup
Ellen Ravn Habekost, Horstedvej 454 ......................2010 9113
Frank Andersen, Munkevej 4 ............... 2027 2506 / 7586 8042
Lotte Olesen, Munkevej 20 ................... 2266 2551 / 7586 2122



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 bered-
skab, og der skal fortsat som altid alarmeres på 112.

hJerTeSTarTer
Gennem projektet er der blevet opsat en hjertestarter, som kan benyt-
tes af alle og er tilgængelig 24 timer i døgnet. hjertestarteren finder 
du på adressen rema, Ny Boder 20, 7080 Børkop.

Når du åbner skabet vil der lyde en alarm, som kan advisere andre 
om, at du har brug for hjælp.

Med projektet håber dansk Folkehjælp og Trygfonden, at lokalsam-
fund med lang responstid også kan få den fornødne hjælp hurtigt og 
effektivt.

tilgængelig 24-7
hJerTeSTarTer



til gavn for lokalsamfundet
lær førstehjælp og red liv  

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 bære-
dygtighed i vores arbejde er de grundlæggende elementer. Ud over at være fortaler for de sva-
geste er vi en organisation med plads til forskellighed, der i gennemførelsen af vores arbejde 
tør gå nye veje. 

Hjælp os at hjælpe andre

Med støtte fra


