
 

HLR-netværket "De7landsbyer" (Aller - Stubbum - Vejstruprød - Sjølund - Grønninghoved - Hejls & Hejlsminde) 

Landsby-samarbejdet "de7landsbyer" Aller - Stubbum - Vejstruprød - Sjølund -

Grønninghoved - Hejlsminde & Hejls tilbyder: 

Kære Førstehjælpere & Hjerteløbere i Aller - Stubbum – Anslet - Vejstruprød - Sjølund - Grønningho-

ved - Hejls & Hejlsminde 

 

HLR-netværket "De7landsbyer" (Aller - Stubbum – Anslet - Vejstruprød - Sjølund - Grønninghoved - Hejls & 

Hejlsminde), som blev etableret for ca 2 år siden, til at uddanne og støtte førstehjælpere, som var tilknyttet 

den daværende udkaldsordning ”Danmark Redder Liv” til hjertestop og kritisk sygdom og som nu vil forsøge 

at være bindeled for alle ”Hjerteløbere” i vores lokalområde, efter skiftet til "Hjerrteløbere", indbyder nu til 

det 1. arrangement, i forhåbentlig en  længere række af tilbud. 

 

Hvis Du er bosiddende i vores område og er tilknyttet som Hjerteløbere i dag, inviteres Du til repetition/

rutinering i Hjerte-lunge-redning incl. Hjertestarter. 

 

Seminaret afholdes onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00 - 21.00 i mødelokalet på Hejls Gamle. Skole, 

Hejls Landvej 20, 6094 Hejls. 

 

Tilmelding til dette seminar skal ske til mail-adressen redderliv@de7landsbyer.dk med oplysning om navn, 

mobilnummer, mail-adresse og by/landsby. 

 

• Der er 16 pladser til rådighed 

• De pladserne tildeles i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages. 

• Der udsendes kursus-bekræftelse i takt med tilmelding 

• Seminar/kurset er gratis. 

• Tilmeldingsfrist: Fredag den 18.09.2020 

 

Indhold: 

• Træning i HLR på dukke 

• Situations-øvelser med fokus på forskellige roller og opgaver som kan forekomme 

• Overlevering til ambulance-personale 

• Erfaringsudveksling 

 

Seminaret afholdes i dyb respekt for Covid-19 situationen og de retningslinier som er gældende herfor. 

 

Dette betyder at: 

• Alle bærer mundbind under træning/øvelserne (Du medbringer selv) 

• Alle bruger latex-handsker under træning på dukke (er til rådighed) 

• Al udstyr afsprites efter hver øvelse/skift. 

 

Forplejning/drikkevarer: 

• Hver deltager medbringer selv forplejning/drikkevarer til eget brug. 

 

Med venlig hilsen 

  

Claus Benthin-Larsen 

Mobil: 30737674 - mail: redderliv@de7landsbyer.dk  


