
14 Torsdagen den 3 sepTember 2009 studier www.magazinet.nu

Varje minut är Viktig!
Med rätt utbildning och utrustning kan fler liv räddas!

• Hjärt- och lungräddning till barn och vuxna  • Första hjälpen, l-abc  • Hjärtstartare, defibrillator  
Livsviktig utbildning för alla

www.hlr-instruktoren.se   0470-382 04, 070 – 224 59 73

och vart är du 
på väg?

Alpha

Pröva-på-kväll!
Tisdagen den 8/9

18.30 i  Ulriksbergskyrkan 
Anmäl dig nu!

alpha@ulriksbergskyrkan.se
0470-71 13 71

ett ovanligt trevligt 
sätt att få veta mer 

om kristen tro

www.ulriksbergskyrkan.se

i samarbete med

Jag ger lektioner och även konserter!
Kontakta mig på tel 0470-622 42, 070-450 08 27

För mer information: www.marly-piano.se
Marly Azevedo Andersson, Norra Hovshaga, Växjö

Jag ger även lektioner i Portugisiska.

Vill du lära dig 
spela Piano? www.marly-piano.se

Linedance
Nu är det dags för Linedance 
med Country Cowboys igen!
Måndag 7 sept kl 19.00-20.00

Musikhuset Lidbergsgatan 2 vån. 
Första gången prova på gång (Gratis) 

Välkomna!
Info@countrycowboys.se  www.countrycowboys.se

info 070-276 09 53

HLR-instruktören Katharina N Lindahl ger många utbildningstillfällen för företag och enskilda, som vill lära hjärt-och 
Lungräddning. Det är bra om så många som möjligt lär detta, då det kan rädda liv, varje minut är dyrbar vid hjärtstopp

Regeringen anställde 27 
augusti professor Stephen 
Hwang som rektor för Lin-
néuniversitetet. Hwang är 
professor i fysik och dekan vid 
Karlstads universitet.
Linnéuniversitetet är namnet 
på det nya lärosäte som bildas 
vid årsskiftetnär Växjö Univer-
sitet och Högskolan i Kalmar 
går samman.
Förordnandet sträcker sig från 
1 januari 2010 till och med 31 
december 2015.

Rektor för det blivande 
Linnéuniversitetet utseddUtbildning i hjärt- 

och lungräddning

Vd:n på Östra Torsås Taxi, Pia Nordmark tränar på att lägga ett förband 
på Leif Nordmarks huvud. Alla förarepå Östra Torsås Taxi utbildas till 
förtsta hjälpare. Det vill säga att de lär sig hjärt ooch lungräddning till 
barn och vuxna, 1-abc och hur de skall agera när någon drabbas av ett 
akytsjukdomstillstånd, som till exempel astma, epilepsi, stroke och 
annat.
Katarina N Lindahl från HLR-instruktören utbildar några av de 20 an-
tälldda åt gången, då taxiverksamheten måste flyta på som vanligt.

Skolpersonal på Ringsbergskolan i Växjö och Ljungenskolan i Kävlinge 
har inför skolstarten lärt sig hur de kan rädda liv på varandra och på 
eleverna. Om någon sätter i halsen, blir medvetslös eeler drabbas av 
hjärtstopp gäller det att agera utan att tveka. Varje minut är viktig.
Utbildningarna genomfördes på respektive skola och instruktör var 
Katarina N Lindahl.
Foto Privat.
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HÄLSA • UTBILDNING • FRAMTIDSTRO
önskar vi alla barn
Du kan göra en insats för Världens Barn!

Varenda unge räknas!

Vill Du sätta av några timmar att hjälpa till med insamling för Världens Barn kontakta Jan 070-247 39 12 
som är samordnare i Växjö för de 17 ledande humanitära organisationer som samarbetar för Världens Barn.
Skänker du pengar till Plusgirokonto 90 19 50-6 och ange Världens Barn så vet du att

PENGARNA NÅR FRAM.


