
RISINGEGAARD – HJERTESTARTER 

Hjerteforeningens Landsuddeling d. 3/5 2020 

Ved generalforsamlingen d. 24/2 2020 var der enighed om, at vi i fællesskab skal gå os til 
en hjertestarter. 

Vi håber de positive tilkendegivelser ved generalforsamlingen om dette fælles projekt til glæde og gavn i vores område 
vil udmønte sig i RIGTIG mange tilmeldinger. 

Der er nu oprettet en gruppe – Risingegaard - og det er aftalt, at hjertestarteren opsættes på Næsset 49 – hos 
Torben Strunge - altså hvis vi går ruter nok til at få en :-)

Der skal gås 15 ruter og ruterne er mellem 70-150 husstande afhængigt af afstanden mellem bebyggelsen. En rute 
tager omkring 2-3 timer at samle ind på. 

Som eksempel omfatter den rute, Ingrid Bernt har valgt, 126 huse. 

Ingrid Bernt fungerer som tovholder og afhenter materialet til indsamlingen. 
Indsamlingen er kontantfri – der kan indbetales på mobilePay og sms. Hver indsamler får et ID-kort – altså ingen 

indsamlingsbøsse. 

Du har som udgangspunkt kun ansvar for at møde op på dagen og samle ind på din rute, men det er en fordel for din 
gruppe, hvis du også spreder den gode historie om Landsuddelingen, så I kan få flere medlemmer til jeres gruppe.

På de næste sider findes en vejledning til hvorledes du tilmelder dig via nettet og vælger din rute.

Hvis du gerne vil deltage men ikke har mulighed for at tilmelde dig via nettet, eller gerne vil have hjælp til det, så 
kontakt et medlem fra bestyrelsen som vil hjælpe med tilmeldingen.

Vi ser frem til din tilmelding 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Grundejerforeningen Risingegaard 



Vejledning i tilmelding 

Gruppen findes ved at gå ind på https://landsuddeling.dk/ 

Vælg  Gå i gruppe

Vælg derefter Deltag i en gruppe



Når du trykker på hjertet, fremkommer nedenstående tekst, hvor vores formål med gruppen
fremgår 

Du kan derefter tilmelde dig.

Derefter indtaster du postnummer 5330 og der ses nu et kort over Munkebo med en
hjertemarkering ved Næsset 49 (Måske skal du lige zoome lidt på kortet).



Når du trykker tilmeld, kan du vælge blandt de ledige ruter i vores område. 




