Faaborg-Midtfyn

Vejret i dag
Mest tørt vejr med en del sol. Temp.
mellem 2 og 5 grader og let, stedvis
frisk vind omkring nord og nordøst.
I nat klart og tørt vejr med temp.
mellem 0 og 2 graders frost.
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Foreningen Norden til Island
Midtfyn: Turen går til Island

heste, (tilkøb), og også tid til
en tur ind over det islandske
højland - samt til at besøge
Reykjavik, Islands hovedstad.
Rejsen præsenterer nogle
af de vigtigste naturattraktioner i Island, og den lokale
islandske rejseleder viser stolt
frem med fakta og gode historier. Turen koster 13.500
kr.
Der er stadig enkelte ledige
pladser på rejsen, og interesserede bedes henvende sig
snarest til Niels Kronvald,
Årslev, Foreningen Norden,
tlf. 65 99 10 77.

Ny bestyrelse
hos Gospelkor

Bates og Ann Christensen.
Karen Madsen og Ann Christensen er nyvalgte til bestyrelsen. Faaborg Gospels
bestyrelse arbejder fortsat
for at udbrede en masse glad
gospel og kan i år fejre 10 årsjubilæum. Et jubilæum, som
koret ønsker at fejre med stil,
og man er derfor i fuld gang
med planlægningen af en jubilæumskoncert.
Jubilæet fejres i september
måned og annonceres i pressen, når tiden nærmer sig.

med Foreningen Norden,
Årslev i dagene fra den 26.
juni til den 6. juli 2013.
Denne rejse inkluderer
deltagelse i festligheder i
byen Hólmavík (venskabsby)
på Vestfjordene.
Det er i den nordvestlige
del af Island, hvor ikke så
mange turister kommer. Et
meget smukt område med
høje, skarpe fjelde, dybt indskårne fjorde og helt vidunderlige udsigter.
Der er tid til at besøge fåreavlere, ridetur på islandske

Faaborg: Faaborg Gospel har

afholdt den årlige generelforsamling, og bestyrelsen har
nu konstitueret sig.
Bestyrelsen består af: Inge
Damgaard som formand,
Tanja Bønnelykke som sekretær, Camilla Lilleris Andersen som kasserer, Johanna
Westphal og Karen Madsen.
De to suppleanter er Jannie

Musiktalenter giver koncert
Midtfyn: 12 talentfulde elever,

som hver især bruger deres
fritid på at dygtiggøre sig på
sit instrument.
Det er, hvad FaaborgMidtfyn Musikskoles talentlinje består af, og onsdag den
10. april kan man så lytte til
de unge musikere, når den
årlige talentlinjekoncert finder sted.

Kongefamilien
gæster Årslev
Årslev: Der venter fornemt

besøg på Årslev Bibliotek i
april og maj, hvor de besøgende kan komme helt tæt på
kongefamilien.
Her udstiller Titta Larsen
fra Faaborg specielle collager
om den kongelige familie.
Udklippene stammer fra
diverse ugeblade, og tidligere
har udstilleren foræret colla-

Det gør den i Foderstoffen
klokken 19.30, hvor der både
står klassiske værker samt
jazz, rock og de unge musikeres egne numre på programmet. Der er gratis entré til
koncerten, og inden er der
mulighed for fællesspisning i
Foderstoffen, når der inviteres til det traditionelle folkekøkken.

ger til Dronning Margrethe.
Hun har desuden lavet en
til Dronning Anne Marie, der
bor i England, og i dag hænger de på Gråsten Slot, på
Berleburg Slot i Tyskland, på
Chateau de Cayx i Frankrig
og måske på Marselisborg
Slot.
Her fik Titta Larsen fornøjelsen af at overække fire til
prinsgemalen.
I de næste måneder hænger der så også kongefamiliecollager på Årslev Bibliotek.

Syng fra Højskolesangbogen

Faaborg: På tirsdag kl. 14.30 kommer tidligere sognepræst Einar Fog-Nielsen til Højskoleeftermiddag i Det nye Hospital
ved Faaborg Kirke.
Det bliver en eftermiddag, hvor der skal synges sange og
salmer fra Højskolesangbogen.
Temaet er forår og påske.
Fog-Nielsen vil fortælle om digterne og om indholdet i de
sange og salmer, vi skal synge sammen.
Alle er velkomne denne eftermiddag.

Julianes
hjerte
sagde
stop
■ Juliane Larsen husker kun, at hun gav en
kande kaffe til buschaufføren. Få sekunder
senere blev alt sort. Hendes hjerte
holdt op med at slå
V. Aaby: En helt almindelig
onsdag aften i februar. Der
er banko i Bøgebjerg Hallens
cafeteria. Juliane Larsen har
købt de seks bankoplader som hun plejer. Pausen med
kaffe og rullepølsemadder er
slut, og hun har været ude for
at ryge sin cigaret.
Dagen var startet som alle
andre. Juliane Larsen havde
taget cyklen de godt to kilometer fra hjemmet og ind
til Horne og så videre med
bus til Vester Aaby, hvor hun
nu sidder over for veninden
Hanne Zoofmann Christensen og er klar til at lægge brikker over de udtrukne numre.
Buschaufføren
kommer
forbi og henter en kande
kaffe. Lidt efter kommer der
nogle lyde fra Juliane. Det er,
som om hun er faldet i søvn.
Hanne læner sig ind over bordet og klapper veninden på
skulderen. Da hun ser fråden
komme ud af Julianes mund,
ved hun, at den er gal.

Nogen må gøre noget
Ude i køkkenet står Julie Jørgensen og er ved at rydde op
efter aftenens traktement.
Til daglig bor hun i Aarhus,
men er hjemme på forlænget
weekend. Og så kan hun lige
så godt hjælpe sin bonusfar,
halbestyrer Stig Fabricius
Grøndal, med at afvikle bankoaftenen.
Pludselig kommer en kvinde farende ind i køkkenet
- Hvor er hjertestarteren?
Der er en kvinde, som er faldet om. Ring 112, råber hun
med panik i stemmen og forsvinder ud af køkkenet igen.
Mens Stig henter hjertestarteren, skynder Julie sig
ind i cafeteriet.
En gruppe mennesker står
omkring Juliane. Hun er ble-

vet lagt ned på gulvet og er
ikke ved bevidsthed. En kvinde holder hendes hoved, men
ellers er der ikke nogen, der
handler.
Jeg må gøre noget, tænker
Julie Jørgensen og sætter sig
på knæ ved siden af Juliane:
Det er bedre at gøre noget
end slet ingenting.
Julie husker underviserens
ord fra det førstehjælpskursus, hun få måneder forinden havde gennemført i forbindelse med sit studie som
tandplejer.
Hun begynder at give
hjertemassage og instruerer
kvinden, der holder Julianes
hoved, i at give kunstig åndedræt.
Et tryk på knappen
I et andet lokale sidder Bjarne
Pedersen. Hver onsdag tager han turen fra Odense til
Vester Aaby for at spille badminton, men denne aften bliver det ikke til nogen sejrssodavand. Makkeren kommer
tomhændet tilbage fra cafeteriet og fortæller, at en dame er
faldet om
- Har de mon styr på det,
tænker den nyuddannede frivillige brandmand og går ind
for at få stillet sin nysgerrighed.
Bjarne Pedersen pakker
hjertestarteren ud, som halbestyreren har sat på gulvet
og sætter elektroderne på Juliane.
Hold afstand
Én lige over højre bryst, én på
venstre side, så strømmen bevæger sig ned gennem hjertet.
Maskinen begynder straks at
analysere Julianes Larsen tilstand.
- Hold afstand. Tryk på
knappen, lyder ordren fra

hjertestarteren.
Bjarne trykker på knappen.
Det giver et ryk i Juliane, da
strømmen bølger igennem
hende.
Julie Jørgensen fortsætter
med at give hjertemassage,
mens maskinen igen analyserer Julianes hjerte.
Brian Pedersen giver mund
til mund.
Efter to minutter giver
hjertestarteren igen besked
om at give stød.
Hanne har sammen med
nogle af de andre bankospillere fundet nogle tæpper
og har dannet en cirkel rundt
om Juliane Larsen, så Julie og
Bjarne får ro til deres arbejde.
Der er også blevet taget
kontakt til Julianes mand,
Bent.
En god rytme
Hvor bliver Falck-folkene
af, tænker Julie Jørgensen og
genoptager hjertemassagen
efter det andet stød.
Bjarne spørger, om de skal
bytte, men Julie har fundet en
god rytme og vil gerne fortsætte.
Selv om hun er ved at være
træt, holder adrenalinen
kroppen i gang, og en besked

fra hjertestarteren ,om at
massagen er god, holder modet oppe.
Juliane Larsen får endnu en
portion strøm gennem hjertet, og Bjarne Pedersen når
lige at registrere en puls, da
Falck-redderne dukker op og
tager over.
Tom fornemmelse
Da Juliane bliver kørt væk i
ambulancen, står både Julie
Jørgensen og Bjarne Pedersen og ved ikke rigtig, hvad de
skal gøre af sig selv.
I tolv minutter har det

Sådan gør du
Alle er forpligtet til at hjælpe
i det tilfælde, at en person får
hjertestop. Neden for kan du se
hvad du skal gøre:
Sørg for, at der ikke er nogen
fare på ulykkesstedet, hvor du
skal give hjertestart
Undersøg om personen er bevidstløs - se, lyt, føl efter vejrtrækning.
Trækker personen ikke vejret
normalt – tilkald straks hjælp,
ring 1-1-2.
Giv hjertemassage og kunstigt
åndedræt.
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Alarmforsøg
påLangeland
■ Nyt system kan
redde meneskeliv,
mener formand
for Langelands
Hjertestarterforening
V. Aaby: Formand for Langelands Hjertestarterforening,
Henrik Schakow, er ikke i
tvivl om, at den hurtige indsats var med til at redde Juliane Larsens liv tilbage i februar.
Til daglig er han Falck-redder og har kørt ambulance i
23 år. Samtidig har han i mange år arbejdet intenst på at få
hjertestarterne udbredt til de
små samfund.
Henrik Schakow har også
været med til at udvikle et
alarmeringsystem, som
i øjeblikket bliver testet på Langeland.
- Når man ved,
hvor patienten er,
hvor hjertestarteren
er og hvor hjælperen
er, så skal man bare
have et system, som kan
binde de tre ting sammen, og
det har vi så lavet, fortæller
Henrik Schakow.
Systemet hedder FirstAED
og virker ved at udregne via
gps, hvilke personer, der er
tættest på en patient, som for
eksempel har fået hjertestop.
De bliver så tilkaldt via app (et
lille computerprogram, red.)
på mobiltelefonen.
- Systemet betyder, at vi på
Langeland har en responstid

- fra der er ringet 112, til der
står en akuthjælper på ulykkesstedet og kan yde førstehjælp - på 263 sekunder i mediantid (4,38 minutter, hvor
man sier de langsomste og
hurtigste opkald fra, red.).
Det er hurtigere end på
Rådhuspladsen i København,
siger Henrik Schakow og
fortsætter:
- Og det forsøger vi at få udbredt til hele regionen, men
det går desværre lidt langsomt med Region Syddanmark
Tilgængelighed
Men Alarmeringsystemet virker kun optimalt, hvis hjertestarterne er registrerede og
tilgængelige hele døgnet.
Ifølge Henrik Schakow er det under
halvdelen af landets godt 20.000
hjertestartere,
der er registreret, og af dem er
det kun 20 procent, som er i et skab
udenfor, så folk kan
komme til dem døgnet rundt.
Derfor slår han også et slag
for, at hjertestarterne kommer ud at hænge udenfor,
hvor de kan gøre gavn.
Også selvom det koster lidt
ekstra.
- Vi kan jo se, at de redder
menneskeliv, men det kræver også, at man kan komme
til hjertestarterne - også efter
lukketid, siger han.

Sådan gør
andre

Tre gange sendte Bjarne
Pedersen 2500 volt igennem
Juliane Larsens hjerte. Takket
være de stød og Julie
Jørgensens hjertemassage
kan hun holde påske med familien. Hver dag rammes
10 mennesker af hjertestop
i Danmark uden for hospitalet. Kun én overlever.

Glædeligtgensyn
medlivreddendeduo

handlet om liv eller død.
Nu er der ikke andet at gøre
end at køre hjem.
Først ugen efter, får de besked om, at de har været med
til at redde et liv.

■ Mødet mellem
Juliane Larsen og
de to personer, der
reddede hendes liv,
blev en god afslutning
på en grim oplevelse

Placer hænderne midt på
brystkassen og tryk 100 gange i
minuttet. Brystkassen skal trykkes 5 centimeter ned.
Giv herefter kunstigt åndedræt.
Blæs luft ind gennem munden
2 gange.
Skift mellem hjertemassage og
kunstigt åndedræt - henholdsvis 30 tryk og 2 indblæsninger
uden pauser.
Brug en hjertestarter, hvis en
sådan ﬁndes.
Fortsæt indtil ambulancefolkene tager over.

Vester Åby: Livet skal fejres.
Det gælder i særdeleshed, når
et liv bliver reddet.
Da 64-årige Juliane Larsens
hjerte satte ud den 13. februar, var hun så heldig, at der
var en hjertestarter i nærheden. Og hun var dobbelt heldig, idet der også var to personer, der vidste, hvad de skulle
gøre i situationen.
I dag er hun dybt taknemlig over, at Julie Jørgensen og
Bjarne Pedersen tog affære.
Og en lille måned efter den
skæbnesvangre aften fik hun
mulighed for selv at sige tak

til sine to livredere.
- Da jeg vågnede op på hospitalet et par dage efter den
onsdag, kunne jeg ikke huske
noget af, hvad der var sket.
Jeg spekulerede meget over,
hvem det var, der havde været så vaks. Lægerne fortalte,
at det var en ung dame, og jeg
fik senere at vide, at det var
Julie (Jørgensen, red.). Så det
er rigtig dejligt at møde dem
og få lov til at sige tak, forklarer Juliane Larsen.
- Det er den største gave,
jeg har fået, så jeg har også taget en lille gave med til dem,
men jeg vidste jo ikke, at Bjarne også havde været med, så
han må have sin gave til gode,
tilføjer hun.
Gensynet betyder også meget for Julie Jørgensen Og
Bjarne Pedersen.
- Jeg kan huske, at jeg gik
og spejdede efter hende den
følgende onsdag. Det var der,

jeg fik at vide, at Juliane havde
overlevet, men det er nu rart
at få det at se med egne øjne,
siger Bjarne Pedersen.
Julie Jørgensen nikker og
tilføjer:
- Oplevelsen har fyldt en
del efterfølgende. Jeg har
snakket meget om det med
min familie, og så hjalp det
selvfølgelig, at det endte godt.
Nu er det jo en solstrålehistorie. Hvis ikke det havde været
det, tror jeg, det have været
lidt hårdere. Det, at vi mødes
her, er en rigtig god afslutning
på hele forløbet.

Af MartinE.Seymour
Foto: KatrineBeckerDamkjær
maes@fyens.dk, kada@faa.dk

Hjertestartersladrer
Korinth: I 2011 holdt Christoffer Andersens hjerte op med
at slå under et efterskoleophold på Korinth Efterskole.
En historie, vi har skrevet om
her i avisen. Han var kun 16
år. Heldigvis var der en hjertestarter i nærheden, og Christoffer Andersens liv blev reddet.
Men hjertestarteren var
med til at redde Christoffer Andersens liv i mere end
én forstand, mener Henrik
Schakow.
Han er formand for Langelands Hjertestarterforening
og sidder med i AED-centeret
på Odense Universitetshospitals hjertemedicinsk afdeling.
AED står for automatisk
ekstern defibrillator, og er
den faglige term for hjertestarter.
- Så snart hjertestarteren
bliver tændt, begynder den

straks at indsamle data om
patienten.
Hjertestarteren
bliver taget med ind til sygehuset sammen med patienten, hvor lægerne analyserer
dataene, forklarer han og
fortsætter:
- I tilfældet med Christoffer
så havde han været syg, siden
han var seks år, men man har
ikke kunnet finde ud af, hvad
han fejlede. Da han blev ramt
af hjertestop, analyserede
hjertestarteren hans hjerte,
og af de data kunne vi se, hvad
det var, der gjorde, at hans
hjerte var stoppet.
Christoffer Andersen har
efterfølgende fået en operation, og ifølge Henrik Schakow
er han fuldstændig helbredt
takket være informationerne
fra hjertestarteren.
Af MartinE.Seymour
maes@fyens.dk

