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Katastrofeberedskab: 
24 Frivillige deltager i 
Beredskabsstyrelsens
opgave i Bosnien !

Brandkadet skal 
undervise i 
Forebyggelse på 
Arabisk!

Nye undervisere i 
Befolkningsuddannelsen 
i Forebyggelse

FRIVILLIG



FRIVILLIG
ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE 

MEDLEMMER I BEREDSKABSFORBUNDET

Af Landschef Per Junker Thiesgaard 

Beredskabsforbundets Landsledelse har siden 2011 
arbejdet med en tilpasning af 
Beredskabsforbundets strategi. Nu er arbejdet 
afsluttet og vi skal arbejde med iværksættelsen. 

Den 24. maj 2014 var Landsledelsen samlet i Odense, 
hvor Odense Brandvæsen lagde gode lokaler til og Kreds 
Odense sørgede for fremragende møde-forplejning samt 
en god frokost. Tak for det! 

På mødet orienterede regionsledelserne om aktiviteter og 
opgaver i egen region og der var mulighed for viden-
deling regionerne imellem.  

Herudover behandlede vi nogle af de konklusioner vi kom 
frem til gennem vores gruppe-arbejde på Landsledelsens 
Forårsseminar, der blev afholdt i weekenden 25.-26.-27. 
april 2014 i Snekkersten. !
Man skal hverves til opgaven 
En helt central konklusion var, at skal en opgave lykkes 
godt skal den, der udfører opgaven “hverves til opgaven” 
- og ikke “pålægges den.”  

Samtidig skal man også have de nødvendige 
kompetencer for at løfte opgaven - enten fordi man 
allerede kan, eller fordi man er parat til at tage de 
nødvendige uddannelser og lære de nødvendige 
værktøjer. 

Vi har i arbejdet med Befolkningsuddannelsen i 
Forebyggelse ofte hørt, at det var svært at motivere 
frivillige til arbejdet. “For man var blevet frivillig for at støtte 
det operative beredskab, ikke for at undervise.” 

Vi anerkender med princippet “man skal hverves til 
opgaven” at det forholder sig sådan. Ikke blot til opgaven 
som underviser i Forebyggelse, men også til de øvrige 
opgaver i forbundet - f.eks. kreds-arbejdet. 

Og heldigvis er der mange, der gerne vil arbejde med 
opgaverne - se blot artiklen om de 9 nye undervisere i 
Befolkningsuddannelsen. Og i den forgangne weekend 
kom endnu 9 nye til. Tillykke med uddannelsen! 

På Roskilde Kredsens tema-dag “Den aktive kreds” blev 
det også tydeligt, at det ikke nødvendigvis er viljen, der 
mangler - men værktøjerne. Nu prøver 4 kredse de 
værktøjer af, som Roskilde har udarbejdet, og i 
samarbejde med de Regionale Forebyggelses-
koordinatorer og Landssekretariatet vil vi så se, hvordan vi 
kan udbrede “Roskilde modellen” til hele landet. 

Vi er også sikre på, at den reviderede struktur og det 
reviderede kursus-materiale, som de regionale 
Forebyggelses-koordinatorer skal mødes om den 26. juni 
2014, vil give endnu flere blod på tanden til at undervise - 
og vil gøre arbejdet med at sætte kurserne op, lettere. 
Når vi når til efteråret er der fire datoer i kalenderen, hvor 
alle underviserne får mulighed for at “opgradere” til det 
nye materiale - det bliver spændende. 

!
LUB holdt døgn-øvelse med tre Ungdomsbrandkorps 
Vi fik også lov at lugte røg og genopleve stemningen på 
øvelsespladsen, da hele tre af LUB’s 
Ungdomsbrandkorps var på døgnøvelse - og selvom det 
var sidst på den lange indsats, indvilligede de i at give en 
opvisning. Det var rigtig flot at se, hvor dygtigt og ihærdigt 
de gik til opgaverne. Og samtidig en stor glæde at se de 
voksne, der i LUB regi bruger fritiden på at give de unge 
den store oplevelse. Det er en viden og et kammeratskab, 
de unge altid vil huske - og bruge i livet på mange 
måeder. 

Vi skal i Beredskabsforbundet være ekstra 
opmærksomme på Ungdomsbrandkorpsene. Vi har en 
vigtig opgave med at motivere de unge til at fortsætte 
som frivillige i beredskabet, når de er blevet for gamle til at 
kunne være ungdomsbrandfolk. 

Her håber vi på et godt samarbejde med bl.a. LUB. 

Se fotos fra opvisningen - Landsledelsen tog hundredevis 
af fotos og Præsidenten takkede de unge for den flotte 
opvisning. En stor tak til LUB og til de unge brandfolk! 

Vi ses til Landsrådet - jeg ser frem til gensyn! 

Man skal hverves til opgaven - et godt princip

Landsledelsen og konsulenter, Snekkersten, april 2014



Tre af LUB 
Ungdomsbrandkorps gav 
flot opvisning

Præsidenten takkede på Landsledelsens vegne for den flotte opvisning



Af Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Informationsassistent 
Region Hovedstaden Foto: René Andersen 

Konsulent Benthe Petersen bød velkommen til en 
fantastisk weekend i Beredskabsstyrelsens hus i 
Snekkersten til et fælles arrangement for Region 
Sjælland og Hovedstaden, hvor 9 nye frivillige 
undervisere skulle på skolebænken. 

Vel indkvarteret blev der startet op med en 
præsentationsrunde af alle, mest for at vide lidt om, hvad 
deltagerne laver i det civile liv, og hvorfor de har valgt at 
blive undervisere. Det civile spændte lige fra 
bioanalytikere, præst, over studenter til køkken og 
serviceassistenter.  
 
Årsagerne for at ville ud med det gode budskab til landets 
borger var vidt forskellige. Lige fra: ”René sagde, at jeg 
skulle”, ”Det lød spændende, da Annette fortalte om det”, 
”Det er konens skyld”, eller ”Fordi man har stået i vand til 
knæene og fundet ud af, at ens naboer intet ved om 
forebyggelse”.      

Efter 3 timers forebyggelseskursus, så alle var klædt ens 
på og havde prøvet det, de fremover skal ud at sælge til 
”den robuste borger”- kom der forslag til, hvad vi kan gøre 
og hvem vi måske skal have fat i.  
Dette vil der blive arbejdet flittigt videre på i 
arbejdsgruppen, for ideerne var mange og rigtig gode. To 
ting er sat i søen allerede: En lukket gruppe på Facebook 
for forebyggelsesundervisere (kontakt koordinator Renè, 
for at blive medlem af gruppen) og det nye motto: ”Før 
skaden sker”. 

Så serverede teamet en ny seance: Vælg en katastrofe i 
omegnen af Køge og Køge bugt. Ud fra et kort over 
området blev der valgt brand i festtelt, olieforurening og så 

et flystyrt. Derefter skulle aktørerne vælges og aktiveres 
korrekt. Lærerigt og sjovt. 

I en pause kiggede landschef Per Junker Thiesgaard lige 
forbi med sidste nyt fra den aktive kreds, som fandt sted i 
Roskilde i samme weekend. Så der er rigtig mange ideer i 
spil for at få gang i både kurser til befolkningen, men så 
sandelig også for at få vore nye folk ud og i gang. 

Da Renè Andersen med sin udviklende power point mus 
fortalte om, hvad det er, vi gerne skal have ud til borgerne 
og hvor modellen BorgerROS kommer fra og samtidig 
klovnet så meget, at nogle faktisk troede det var hans job 
at være hospitalsklovn, gik vi glade til den dejlige middag.  

Efterfølgende, da alle havde givet deres besyv med til nye 
ideer til, hvordan man kunne få gang i kurserne og forslag 
til synliggørelse, gjorde vi klar til melodi grand prix – og 
nogle enkelte gik for at forberede sig til næste dags 
opgave. Jo, den er god nok. Der var givet lektier for 
hjemmefra. Vælg et emne til undervisning i 20 minutter. 

Søndag skulle eleverne så være undervisere. Fantastisk 
flot af alle. En fortalte så levende om emnet, at flere kom i 
tvivl om, hvorvidt det nu var et emne eller om det faktisk 
var hans job. Nogle oplæg var så flotte, så man skulle tro, 
det var bestillingsarbejde. Tænk hvad disse undervisere 
kan udrette i fremtiden. Jeg personligt glæder mig helt 
vildt til at være coach til et par af dem. 

På spørgsmålet om, hvad de så skulle lave, når de kom 
hjem, var der flere der gav udtryk for, at der skulle laves 
handleplaner, nogle vil gribe fat i afgangsklasser og unge 
der står for at skulle flytte hjemmefra, men flottest af alt: 
de har alle lovet at få afholdt 39 kurser før årets udgang. 

Tillykke til: Kirsten, Dan, Victoria, Bernt, Pia, Angela, 
Annette, Ali og Daniel.

9 nyuddannede forebyggelsesundervisere



Af Louise M. Jørgensen, Vicekredsleder Odense 

Lørdag den10. maj drog vores kredsleder Laila og jeg ud 
på en længere tur - for at besøge Kreds Roskilde. Vi var 
inviteret til et 6 timers seminar om ”Den aktive Kreds” 

Da vi ankom, fik vi alle en kort briefing om dagens 
program og hvornår vi skulle spise :) 

Så startede vi og vi fik alle en indsigt i, hvor mange 
frivillige der er i Roskilde, og hvordan deres hverdag er. 
Der er ca. 90 frivillige ved Roskilde Brandvæsen, hvor 
alle også har en kontrakt med Beredskabsforbundet.  

Hvordan skal fremtiden se ud 
Roskilde Kredsen tager løbende nye tiltag til, hvordan 
kredsen skal fungere og hvordan de gerne vil have 
fremtiden til at se ud.  

Roskilde bestræber sig på at køre kredsen professionelt 
og ser ”Kredsen som virksomhed”  

I forlængelse af forebyggelseskurserne til borgerne, har 
Roskilde lavet en workshop med HLR (Hjerte-Lunge-
Redning) som er til information for borgeren (Denne 
workshop er ikke kompetencegivende).  

Kredsen tilbyder også sikkerhedstjek af hjemmet, samt 
opsætning af røgalarmer hos borgerne.  

Udover alt dette, arbejder kredsen på videre salg af egne 
produkter.  

Roskilde kredsen afprøver også løbende nye metoder  i 
forbindelse med “salget” af deres forebyggelseskurser, 
nogle af dem virker bedre end andre.  
Roskilde kredsen prøvede at uddele 1000 breve til 
beboere i forskellige områder, det gav en smule respons. 
Da de så lavede brevet om med mere info til beboerne 
gav det en del mere.  I alt fik kredsen 3 kurser ud af 
1000 breve. 

Landsdækkende kampagne 
Roskilde fremlage idéen om en landsdækkende 
kampagne, hvor os der var med på seminaret, kører 
forebyggelse i en hel uge. Vi i Odense er selvfølgelig 
med, og vi starter i uge 22, hvor vi skal uddele 1000 
breve til beboerne i Odense. Andre kredse fra 
henholdsvis Jylland, og Sjælland er også med.  
I alt er vi 4 kredse der laver denne lille start. 
 Grunden til omdeling af breve er, at erfaring fra Roskilde 
viser, at TV aktivitet og avisannoncer ikke virker så godt 
som breve. 

Samarbejdet mellem beredskab og kreds 
Viceberedskabschefen Lars Robetjé fra Roskilde 
brandvæsen fortalte stolt om samarbejdet med Roskilde 
kredsen og hvad deres fremtidige samarbejde bygger 
på.

”Den aktive kreds” - Lørdag den 10. maj 2014 i Roskilde



Imponerende samarbejde med Boligselskabet 
Sjælland 
Lars Johansen fra Boligselskabet Sjælland, har et 
imponerende samarbejde med Roskilde kredsen. Lars 
Johansen er initiativtager til dette samarbejde. Beboerne i 
enkelte afdelinger får tilbuddet om et gratis forebyggende 
besøg af de frivillige fra Roskilde Brandvæsen.  Borgerne er 
meget glade for den ekstra indsats der gøres for dem.!
 De to samarbejdspartnere har  en fælles plan om at gøre 
borgerne mere trygge i deres eget hjem, hvilket var til stor 
inspiration for os alle.  

“Trin 3” og fremtiden! 
Vores Landschef Per Junker Thiesgaard, fortalte os om 
Trin 3 og om vores nye beredskabsforbund. !
Per gennemgik den nye version om hvad vi laver i 
Beredskabsforbundet og vi fik alle en lille forsmag på de 
nye planer der ligger for Beredskabsforbundet og om de 
nye forebyggelsesfrivilllige, som vi kommer til at se meget 
mere til i løbet af de næste par år, når beredskaberne 
lægges sammen i kommunerne.  

Vi havde mulighed for at stille Per en masse spørgsmål, 
og vi havde en rigtigt god debat om hele Pers indlæg.  

Forslag til årets julegave: RoBra 
Dagen blev rundet af med noget vi ønsker os i julegave, 
nemlig Robra. Simon Lorenzen er hjerne bag et program 

der bruges til at oprette 
medlemmer i og holde styr på 
forebyggelseskurser, aftaler og mange andre 
ting.!
Robra kan bruges til ”alt” hvad man ønsker det skal kunne 
bruges til.  Opretning af nye medlemmer, kalender funktion, 
tilmelding til kurser/undervisning, besked sending mm. 
Roskilde bruger som de eneste Robra, og er meget glade 
for dets funktioner. Det gør hele deres administration meget 
lettere. De sparer tid, penge og har et bedre overblik på alt 
det som vi andre fylder i mapper. !
Vi var alle meget interesseret i Robra, og kunne sagtens 
bruge det i Odense Kredsen. 

Vi sluttede af med et gruppe billede uden for stationen hvor 
vi takkede af for en super inspirations fyldt dag. !
Vi kan kun anbefale til vores andre kredse at deltage på 
sådan et ligende seminar en anden gang.  

“Nu skal vi bare i gang med at få gjort 
Odenses borgere mere Robuste, og det vil 
vi glæde os til.” - Louise. 

Tak til Roskilde kredsen for en super god dag og lækker 
mad � 





Af: Konsulent Henrik Stage, Region Nordjylland 

Traditionen tro blev der i dagene 4.-6. april afholdt 
forårsforbrugermesse i Aalborg Kongres- og 
Kulturcenter. Selve messen blev åbnet fredag 
eftermiddag ved Aalborgs Borgmester Thomas 
Kastrup Larsen.  

Blandt de mange boder med lokkende og spraglede 
tilbud kunne man finde Beredskabsforbundet Region 
Nordjylland repræsenteret.  

Standen var meget velplaceret i den store hal lige på 
hjørnet ved indgangen til den lille hal – et sted, hvor rigtig 
mange af messens besøgende helt naturligt skulle forbi. 
En flot lys stand, hvor muligheden for at gøre vores 
forbund synligt fra alle sider blev godt udnyttet.  

Temaet på standen var forebyggelse – den robuste borger 
– og standen var dekoreret med diverse effekter til 
borgernes selvhjulpenhed og fine roll-up bannere, der 
gjorde god og synlig reklame for Beredskabsforbundets 
fine budskab.  

Krydret med en båre og diverse førstehjælpsudstyr gjorde 
Beredskabsforbundet Region Nordjylland også reklame 
for regionens førstehjælpsgruppe ved fremvisning af 
forskelligt førstehjælpsgrej og gjorde god reklame for 

gruppens kompetence som samaritervagt ved større 
arrangementer.  

På de tre dage messen varede var standen bemandet 
hele tiden og vagthold, som bestod af frivillige fra de fleste 
kredse i regionen og fra regionsledelsen, bemandede 
standen på skift og gjorde opsøgende arbejde blandt 
messens besøgende.  

Mange af de i alt 22.432 besøgende fik lagt vejen forbi 
Beredskabsforbundets stand, og der blev vist stor 
interesse fra de besøgende, som fik en god og saglig 
snak med Beredskabsforbundets repræsentanter.  

De første henvendelser med ønske om afholdelse af 
kurser i forebyggelse er blevet imødekommet og flere 
kurser venter på at blive afholdt i den nærmeste fremtid.  

På førstehjælpssiden var interessen for 
Beredskabsforbundet ikke mindre, og Natteravnene i 
Brønderslev gjorde brug af at købe et førstehjælpskursus 
af Beredskabsforbundet.  

Alt i alt må det konkluderes, at det var tre gode dage i 
Aalborg, og der blev gjort en flot indsats fra alle under 
forårsmessen.  

FOREBYGGELSE PÅ FORÅRSMESSE





Af: Jeanette Dea Nørregaard, Presse – og 
kommunikationsmedarbejder 

Et tæt samarbejde mellem Beredskabsforbundets 
Roskilde kreds, Roskilde Brandvæsen og Boligselskabet 
Sjælland fører nu til, at det i fremtiden skal være muligt at 
afholde forebyggelseskurser på arabisk – i et forsøg på 
også at nå ud til borgere med anden etnisk baggrund end 
dansk. 

18-årige Ali Murtada er ikke bare nyuddannet brandkadet 
fra Roskilde Brandvæsen – han er også nyuddannet 
forebyggelsesinstruktør og klar til at kaste sig ud i at 
undervise andre i, hvordan man sikrer sig selv og familien 
mod fx ulykker i hjemmet og voldsomt vejr.  

Idéen med at afholde forebyggelseskurser på arabisk kom 
fra Boligselskabet Sjælland, der i forvejen har rigtig gode 
erfaringer med forebyggelseskurserne, som frivillige fra 
Beredskabsforbundet laver i samarbejde med Roskilde 
Brandvæsen. Ifølge kommunikationschef Morten 
Lykkeberg er Ali Murtada et lysende eksempel på, hvor 
stor en betydning brandkadetterne har, og hvor stor forskel 
ildsjæle kan gøre: 

- Vi har nogle beboere, som har svært ved dansk, og der 
er det oplagt, at de får lettere adgang til at lære, hvad man 
kan gøre for at forebygge ulykker. Der er ingen tvivl om, at 

flere ulykker kan undgås, når der også kommer kurser på 
arabisk, siger Morten Lykkeberg, Kommunikationschef hos 
Boligselskabet Sjælland 

18-årige Ali bor hos sine forældre i Roskilde og glæder sig 
til at skulle undervise i forebyggelse både på dansk og 
arabisk: 

- Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel og prøve at 
formidle den viden, som jeg selv har fået, videre til andre. 
Jeg vil gerne læse til paramediciner, når jeg er færdig med 
min HTX uddannelse, og derfor synes jeg, at det er en god 
start på den kommende uddannelse at undervise inden for 
forebyggelse. 

Ali taler både flydende dansk og arabisk og planen er, at 
han først skal undervise på dansk, og så skal det arabiske 
prøves af med tiden. Og Vicekredsleder fra Roskilde 
Kredsen, Claus Gärtner mener, det er vigtigt også at nå ud 
til borgere med anden etnisk baggrund end dansk: 
- Alle mennesker skal have mulighed for at lære, hvordan 
man forebygger ulykker i eget hjem, så vi regner med at få 
lavet nogle informationsbreve på arabisk, som så kan blive 
delt ud i de områder, vi vil nå. Og når alt 
undervisningsmaterialet bliver oversat til arabisk, så er jeg 
ikke i tvivl om, at vi på denne måde kan få fat i mange af 
de borgere, der taler og forstår arabisk bedre end dansk.

Brandkadet skal undervise i forebyggelse på arabisk

Ali Murtada styrer her Roskilde Brandvæsens ATV - Foto: Claus Gärtner



Beredskabsstyrelsen sendte lørdag 34 mænd 
og kvinder til Bosnien for at afhjælpe de store 
oversvømmelser, der plager landet. Blandt dem 
er 24 frivillige, der med kort varsel har sagt ja til 
yde katastrofehjælp til Balkan. 

Fotos: Beredskabsstyrelsen via Twitter - både 
Serbien og Bosnien-indsatsen 

Balkan er i denne tid usædvanligt hårdt ramt af de 
værste oversvømmelser i over 100 år. Derfor har 
Beredskabsstyrelsen nu sendt endnu et redningshold 
afsted for at hjælpe i de berørte områder.  

I forvejen befinder 26 mænd og kvinder sig i Serbien 
– sammen med 13 køretøjer, og en 
beredskabsekspert, der indgår i et FN-hold, som 
vurderer og koordinerer katastrofeindsatsen i hele 
regionen. 

Lørdag d. 24. maj 2014 blev et nyt redningshold med 
vandrensningsmoduler og pumpemateriel sendt 
afsted fra Haderslev. Holdet består af 36 mand – 
hvoraf 24 er frivillige fra henholdsvis BRS 
Hedehusene, Herning og Thisted.  

Flemming S. Nielsen er souchef ved 
Beredskabsstyrelsens Internationale Beredskab og 
én af dem, der undervejs er i kontakt med de 
udsendte. Han fortæller, at mandskabet er kommet 
godt frem (mandag formiddag, Red.) og er klar til at 
tage fat på det store arbejde: 

- De var trætte efter lang kørsel, men både inden og 
efter afgang var stemningen blandt mandskabet 

utrolig god ”endelig skal vi ud og lave noget, der gør 
nytte” – så humøret er højt. 

Balkan er ramt usædvanligt hårdt  
Opgaven, for det danske mandskab, går blandt 
andet ud på at lede vandmasser væk fra 
oversvømmede områder og forsyne befolkningen 
med rent drikkevand, fortæller Flemming S. Nielsen:  

- Situationen er faktisk værre i Bosnien end i Serbien. 
Godt nok er der ikke kommet mere regn, men 
mange områder er voldsomt oversvømmede og 
drikkevandet er jo forurenet. Velstanden er ikke så 
stor i Bosnien som i Serbien – så det er endnu værre 
for folk der. Og derfor er behovet lige nu størst i 
Bosnien, mener Flemming S. Nielsen. 

De otte vandrensningsmoduler, der er sendt til 
Bosnien, kan samlet set levere 192.000 liter rent 
drikkevand i døgnet. Udstyret kan rense selv meget 
beskidt vand, og består af små mobile enheder, der 
hurtigt kan sættes ind, hvor behovet er størst. 
Samtidig er mandskabet også udstyret med tungt 
lænsepumpemateriel  med en samlet kapacitet til at 
flytte 3,2 mio. liter vand i timen. 

Det danske mandskab er foreløbig udsendt for 14 
dage og er sket efter anmodning fra Bosnien via EU’s 
center for koordination af katastrofehjælp, ERCC. 

FRIVILLIG følger op med beretninger fra de udsendte 
i de kommende udgaver.

24 Frivillige sendt til Bosnien for at afhjælpe 
oversvømmelser



Præsident Tom Behnke fik mulighed for at sige Bosnien-holdet tak 
og ønske held og lykke og succes med opgaven





Mød Landssekretariatets nye ansigter - Tine og Emil
Tine Rubin Laksø ansat pr. 14. april 2014 som ny 
konsulent på Landssekretariatet. 
Baggrund/uddannelse  
Jeg er 30 år, gift med Nick og mor til Olivia på 2 ½ år. 
Jeg er cand. soc. i kommunikation og ledelse og blev 
færdiguddannet i 2010. 

Hvorfor har du valgt at arbejde hos 
Beredskabsforbundet? 
Jeg havde ikke det store kendskab til 
Beredskabsforbundet før jeg fik kontakt til Steen 
(Svanholmer, red.) Efter en times samtale, var jeg meget 
klogere og meget interesseret i at blive en del af 
Beredskabsforbundet. Det arbejde som frivillige gør for 
Danmark er meget ærværdigt og meningsfyldt. Jeg er 
stolt over at være facilitator for det arbejde.  

Hvad er dit fokusområde?  
Lige pt. er mit fokus udelukkende på 
forebyggelsesuddannelsen. Vi arbejder på højtryk på at 
få den nye version klar til efter sommerferien og deri 
ligger en masse spændende arbejde. Den 26. juni skal 
jeg præsentere for Forebyggelses-koordinatorerne og 
have feedback.  

På den anden side af sommerferien vil jeg stadig arbejde 
videre med lanceringen, driften og udviklingen af 
forebyggelsesuddannelsen, men jeg vil blandt andet 
også arbejde med udviklingen af en ny lederuddannelse.   

Hvad håber du at få ud af din tid i forbundet?  
Jeg har kun været i jobbet i knap to måneder, men jeg er 
allerede blevet udfordret og lært en masse nyt. Jeg 
forventer, at jeg fremadrettet fortsat vil blive udfordret og 
lære en masse nyt, både fagligt, om beredskabet og om 
mig selv. Indtil videre tegner det rigtig godt. 

Emil Bach Sørensen ansat pr. 1. maj 2014 som 
studentermedhjælper på Landsekretariatet. !

Baggrund/uddannelse : 
Jeg er en 25-årig kandidatstuderende, som læser 
kommunikation kombineret med marketingsfag ved 
Aalborg Universitet i København samt Copenhagen 
Business School. Jeg har en baggrund i Medievidenskab 
fra Aarhus Universitet. 
 
Jeg bor i København, hvor jeg flyttede til for mindre end 
et år siden efter at have boet i både Aarhus og sidste år i 
Vancouver, Canada. Fritiden bliver brugt på at udforske 
København sammen med vennerne. 

Hvorfor har du valgt at arbejde hos 
Beredskabsforbundet? 
Spørger man tilfældige folk om deres kendskab til 
Beredskabsforbundet og dets opgaver, får man ofte et 
meget kort svar tilbage, til trods for, at forbundet er med 
til at varetage vel nok en af de vigtigste 
samfundsmæssige opgaver. Nemlig at skabe tryghed. 
En sådan sag vil jeg gerne være med til at sikre får den 
opmærksomhed, som den fortjener. 

Hvad er dit fokusområde?  
Jeg har været så heldig at få lov til at arbejde 
projektorienteret med Beredskabsforbundets 
hjemmeside som et led i den nye 
kommunikationsstrategi. Jeg vil i denne forbindelse give 
mit bidrag til at fremme Beredskabsforbundets liv online 
og hjælp til, at forbundets aktiviteter og interesseområder 
bliver varetaget og kommunikeret på den bedst 
tænkelige måde. 

Hvad håber du at få ud af din tid i forbundet? 
Med mit arbejde håber jeg at kunne hjælpe til at 
forbundet kommer til at stå endnu stærkere i fremtiden 
end det i forvejen gør! Jeg kan godt lide, når man kan se 
et tydeligt håndgribeligt udbytte af sit arbejde. Derfor er 
mit største håb at kunne bidrage med nogle synlige 
forbedringer i forhold til hjemmesiden, som både 
forbundet og jeg selv kan være stolte af.



Ved et møde mellem Beredskabsforbundet og 
Hjemmeværnet forleden fik Landschef, Per 
Junker Thiesgaard, overrakt Hjemmeværnets 
fortjensttegn. 

Hjemmeværnets fortjensttegn blev indstiftet 11. februar 
1959 og tildeles personer, som har ydet en særlig 
fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige 
hjemmeværnsarbejde samt ved ulastelig vandel i sit 
private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt 
vidnesbyrd om denne indsats. 

Det var den Kommitterede for Hjemmeværnet, Bjarne 
Laustsen, MF, der overrakte Fortjensttegnet sammen 
med Generalmajor Finn Winkler. 

I forbindelse med overrækkelsen sagde chefen for 
Hjemmeværnet, Finn Winkler:    

 - Det er en stor fornøjelse for Hjemmeværnsledelsen i 
dag at tildele dig Hjemmeværnets fortjensttegn. Tegnet 
gives til en person, som har ydet en særlig indsats for 
det frivillige Hjemmeværn.  
Det har du i kraft af din altid imødekommende og 
helhedsorienterede indstilling til samarbejdet mellem 
Beredskabsforbundet og Hjemmeværnet, både lokalt 
og landsdækkende.  
Du ser ikke konflikter mellem vores to organisationer - 
men muligheder.  
Du brænder for frivillige generelt i Danmark – tak” 

Landschef Per Junker Thiesgaard takkede for 
Fortjensttegnet, og sagde blandt andet: 

- Tak. Det er en stor ære at modtage Hjemmeværnets 
Fortjensttegn. Mit ønske er, at vi i de kommende år kan 
udbygge samarbejdet mellem Hjemmeværnet og 
Beredskabsforbundet i praksis. Vi har hver vores 
faglighed og opgaver i de to frivillig-organisationer. Det 
kan vi udnytte til at gøre hinanden dygtigere og klogere  
- Beredskabsforbundets frivillige kan uddanne 
Hjemmeværnets frivillige og deres familier til at være 
Robuste Borgere, og Hjemmeværnets frivillige kan 
uddanne Beredskabsforbundets medlemmer i f.eks. 
“Opmærksomhed” i forbindelse med terror-trusler. Jeg 
er sikker på, at vi kan udvikle vores samarbejde fra 
“navn til gavn” for begge organisationer. 

!
Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet stiller 
bl.a. op sammen på Totalforsvarets Dag i 
København. Hjemmeværnet arrangerer dagen og 
Beredskabets frivillige er inviteret til at udstille. Vi 
plejer at møde talstærkt op fra Region 
Hovedstaden. 

I år er det lørdag den 23. august 2014.

Beredskabsforbundets Landschef modtager Hjemmeværnets 
fortjensttegn



Tekst og foto af Sune Schønnemann,  
vicekredsleder Albertslund 

Det er en solrig forårslørdag i Hedehusene, da 
stilheden pludselig bliver afbrudt af flere sirener. En 
sky af sort røg står op i luften, en stor kran løfter en 
dykpumpe på plads og der går et gys gennem en 
større menneskemængde da politiet kaster en 
sømmåtte på tværs af vejen. 
Der er dog hverken sket en ulykke eller et 
terroranslag.


Lørdag d. 3. Maj 2014 havde Beredskabsstyrelsen 
Hedehusene åbent hus, og i år havde man valgt at 
invitere både Politiet og Beredskabsforbundet med til 
en helt ny type arrangement; Katastrofeberedskabets 
Dag. 
 
Beredskabsstyrelsen anslår at godt 300 personer 
besøgte beredskabscenteret på dagen, og der var ikke 
sparet på noget. Børn og barnlige sjæle kunne prøve et 
væld af aktiviteter, blandt andet kunne man prøve at 
klippe i en bil, slukke en brand, prøve en geigertæller, 
løfte en lastbil med luftpuder, prøve en 
kemikalieindsatsdragt, sidde i en politibil, se en 
redningsdemonstration med både redningshunde og 
USAR, prøve politiets indsatsdragt med brynje og 
meget, meget mere. 

Beredskabsforbundet Region Hovedstaden var 
repræsenteret med en stand, hvor vi uddelte foldere, 
talte med de besøgende om forebyggelse og 
brandsikkerhed, ligesom man kunne blive tilmeldt et 

forebyggelseskursus. 
Vi havde stand lige ved siden af politiet, hvilket var et 
stort trækplaster for de små drenge, ligesom de kunne 
få en børne-brandhjelm og balloner hos os – mens 
ungerne legede hos politiet, kunne vi tale forebyggelse 
med forældrene. 

Formålet med det fælles arrangement var at øge 
befolkningens forståelse for, hvordan de selv kan 
bidrage til at blive robuste borgere, samt hvordan de 
kan forberede og sikre sig selv, hvis der skulle ske en 
større hændelse i Danmark. 
 
Sker der en større hændelse i Danmark kan den 
enkelte borger ikke være sikker på, at hjælpen til netop 
ham eller hende er nær. Det så man eksempelvis i 
byerne omkring Roskilde Fjord, da den store stormflod 
ramte. Beredskabet måtte fokusere på personredning, 
evakuering og sikring af samfundsvitale installationer, 
som f.eks transformerstationer og lignende, hvilket 
medførte, at de enkelte husejere selv måtte stå for at 
sikre deres hjem mod oversvømmelser. Gennem 
Beredskabsforbundets Forebyggelsesuddannelse kan 
de enkelte borgere lære, hvordan de kan sikre sig selv, 
når ikke samfundet har ressourcerne til at hjælpe dem 
her og nu. 

“Kort sagt: Robust borger + robust 
beredskab = robust samfund” - Sune 

Se flere billeder på kriseberedskabet.dk under 
”aktuelt”

Katastrofeberedskabets Dag i Hedehusene var velbesøgt





Farvel til Else Højsager  
- frivillig ildsjæl gennem 40  
71-årige Else Højsager fra Kolding har efterhånden prøvet lidt af hvert i 
Beredskabsforbundets regi. Igennem årene har hun varetaget poster som 
kredsleder, regionsleder, landschef og senest vicelandschef. 



71-årige Else Højsager fra Kolding har 
efterhånden prøvet lidt af hvert i 
Beredskabsforbundets regi. "
Igennem årene har hun varetaget poster som 
kredsleder, regionsleder, landschef og senest 
vicelandschef.  

Af : Jeanette Dea Nørregaard, Presse- og 
kommunikationsmedarbejder 

Det, der siden skulle vise sig at blive en lang karriere inden 
for Beredskabets frivillig-rækker, begyndte i 1977, hvor 
Else Højsager meldte sig til ambulancetjenesten ved 
Region III. 

Allerede i 1979 blev hun udnævnt til kredsleder i Kolding, 
hvorefter organisationsarbejdet blev en væsentlig del af 
hendes hverdag. 

Ambulancetjenesten blev afløst af opgaver som blandt 
andre Ventepladsassistent, Signaltjeneste, ABC-
uddannelserne og Forplejning/Indkvartering. Og i 1985 
sagde Else Højsager ja til også at være regionsleder i 
Region IV - samtidig med, at hun stadig havde travlt med 
kredslederfunktionen i Kolding.  

Efter fusionen mellem Civilforsvaret og Danske Kvinders 
Beredskab i 1990 fortsatte hun alene som kredsleder i 
Kolding – indtil der ti år efter igen var efterspørgsel efter 
hendes kompetencer som regionsleder. I 2000 sagde hun 
derfor ja til at være regionsleder i Region III og senere for 
Region Syddanmark. 

Samtidig med alt dette fandt Else Højsager også lige tiden 
til at uddanne sig inden for elementær brandbekæmpelse 
og som førstehjælpsinstruktør.  

Else Højsager nåede også – i en kortere periode - at stifte 
bekendtskab med posten som landschef. En post hun 
engagerede sig i fra den 1. januar 2011 og frem til 
landsrådsmødet samme år, hvorefter hun i efteråret 2011 
blev udnævnt til vicelandschef. 

Et projekt, som gennem årene også har nydt godt af Else 
Højsagers energi og positive livssyn, er forbundets Projekt 
Østbørn - projektet, hvor frivillige kræfter år efter år sørger 
for at give omkring 120 polske børn en positiv og 
anderledes ferieoplevelse i de fire lejre rundt om i 
Danmark. Og igennem 20 somre har Else prioriteret at 
være en del af det projekt som lejrleder. 

I de seneste år, hvor Else Højsager har været 
vicelandschef, har hun især haft fokus på områder som  
forebyggelse, faglig leder og leder efteruddannelsen. Der 
ud over har hun siddet i BFUCs bestyrelse og som 
medlem af Frivillig kontaktudvalget, samt været formand 
for Rådet for Frivillig Forebyggelse, Information og 
Hvervning. Desuden har hun også været en del af 
arbejdsgruppen i ”Bedre Ældresikkerhed”, hvor hun 
udarbejdede konceptet og uddannede mange 
foredragsholdere. 

Nu kunne man måske godt tro, at der ikke har været 
plads til andet end beredskabet og frivilligtanken i Elses liv, 
men sådan har det langtfra været:  

- Jeg har dog også prioriteret og værnet meget om min 
familie og mit civile arbejde, hvor jeg gennem små 30 år 
virkede som lærer ved først kommune, så stat og endelig 
ved Vejle Amt. Og så har jeg også plejet mine andre 
interesser, som går i retning af historie og natur, siger Else 
Højsager, der i mange år også var afdelingsleder for 
kursusafdelingen for senhjerneskadede og sindslidende. 

Else Højsagers store engagement inden for beredskabet 
er ikke gået ubemærket hen. Allerede i 1987 blev hun 
hædret med Civilforsvarets hæderstegn, og i 2009 blev 
hun hyldet på Kastellet i København, da hun efter 32 år 
som frivillig modtog prisen som Årets Frivillig 2008. Else er 
også fortjent modtager af Beredskabskabsforbundets 
Hæderstegn. 

Og selvom der til tider nærmest har været tale om et 
frivilligt fuldtidsarbejde, så har det været det hele værd:!
- At have været involveret i det frivillige arbejde gennem så 
mange år har sikret mig et fantastisk netværk, men så 
sandelig også kendskab til og forståelse for det danske 
samfund, dets svagheder og styrker. Der bliver pludselig 
et vakuum, når jeg stopper som vicelandschef, men det 
må jeg jo sørge for at få fyldt ud. Men der er ingen tvivl 
om, at jeg vil komme til at savne arbejdet med og for de 
frivillige, siger Else Højsager.

Farvel til Else Højsager - frivillig ildsjæl gennem 40 år



I år skal Beredskabsforbundet udpege 
vicelandschefer og derfor besluttede 
Landsledelsen på det møde nr 136 at indstille 
vicelandschef Lennart Olsson og Mathias Rassov 
til udpegning, hvorefter Præsident Tom Behnke, 
MF, udpegede begge kandidater.  

Lennart Olsson, fhv. Beredskabschef, der igennem de 
seneste to år har været vicelandschef, blev 
genudpeget. Mens Mathias Rassov, Direktør i 
”Perceptor”, blev nyudpeget og vil erstatte 
vicelandschef Else Højsager, der ikke ønskede 
genudpegning og dermed afslutter sin periode som 
vicelandschef. 

Udpegningen af vicelandschefer finder i henhold til 
Beredskabsforbundets vedtægter sted hvert andet år, 
og vicelandscheferne indtræder i deres virke i 
forbindelse med forbundets landsrådsmøde søndag d. 
22 juni 2014.  

Fra Landsledelsen og Landsekretariatet ønsker vi dem 
begge et stort tillykke, og bringer her portrætter af såvel 
tiltrædende som aftrædende vicelandschefer.  

Goddag og farvel til vicelandschefer

Mathias Rassov (th) og Lennart Olsson (tv) - vicelandschefer 2014-2016

61-årige Lennart Olsson, fhv. beredskabschef, har 
en lang beredskabsfaglig baggrund bag sig, der 
tog sin begyndelse i 1974, hvor han var 
værnepligtig ved Jyske telegraf regiment og året 

efter blev frivillig og deltidsbrandmand i Odder. 
Det førte siden hen til forskellige kurser som både 
instruktør og leder, samt udnævnelser til 
Civilforsvarsleder og Vicebrandinspektør i 
Hammel.  

Igennem 10 år arbejdede han som 
bygningskonstruktør/ brandinspektør - civilforsvarsleder 
ved Hammel Kommune, inden han i 1995 sagde ja til 
en stilling som beredskabschef i Nibe, og i 1997 også 
for Støvring Kommune, hvor han, i forbindelse med 
dette fælles beredskab, fik lejlighed til at arbejde med 
det frivillige beredskab på tværs af kommunegrænser. 
Et arbejde han siden blev hædret for, da han i 2006 
modtog Beredskabsforbundets Hæderstegn.   

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev 
Lennart Olsson tilbudt at blive områdeleder med

Lennart Olsson fortsætter som vicelandschef



primært ansvar for ca. 90 deltidsansatte brandmænd 
fordelt på fire brandstationer og ansvaret for ca. 125 
frivillige.  

Igennem sin snart 40-årige karriere inden for 
beredskabet har Lennart Olsson mødt forskellige 
udfordringer i form af økonomiske stramninger, ændret 
struktur, forskellige politiske styreformer og arbejdetmed 
de forskellige personalegrupper. Men han har altid 
arbejdet for at sikre ansatte og frivillige de bedste 
betingelser for at kunne virke optimalt.  

- Det skal være attraktivt at være frivillig - 
Lennart 

Lennart Olsson har altid haft stor respekt for 
frivilligtanken, og derfor var han utrolig glad for 
udnævnelsen som vicelandschef for 
Beredskabsforbundet i 2012. I de seneste år har han 
varetaget forskellige opgaver i præsidiet – og blandt 
andet haft stor fokus på arbejdet med 
ungdomsbrandkorps, hvilket førte til, at 
Beredskabsforbundet i september 2013 stod som 
arrangør af en stor event på Kragerup Gods, hvor 
Ungdomsbrandkorps fra hele landet var inviteret: 
- Formålet var blandt andet at skabe en god dag for de 
mange ungdomsbrandkorps, så vi også i fremtiden kan 
fastholde de unge mennesker. Men dagen blev også 

brugt til at instruktørerne kunne videreudvikle sig. Og 
det lykkedes over al forventning, siger Lennart Olsson 
om den succesfulde event sidste år. 

Lennart Olsson er også involveret i BF stævnet 2014, 
hvor han er med i stævnestyregruppen, og så har han 
været medvirkende til den forandringsfase som 
Beredskabsforbundet er i gang med – og forsat er i 
udvikling med. Derfor glæder det ham at kunne 
fortsætte som vicelandschef, så han også kan være 
med til at styrke området i de kommende år: 

- Det skal være attraktivt at være frivillig, og jeg ser frem 
til fortsat at kunne fokusere på de mange 
arbejdsopgaver som fx forebyggelsesarbejdet, som er 
en meget væsentlig udfordring for 
Beredskabsforbundet og de frivillige i 
redningsberedskabet. Målet fremadrettet er at skabe 
nye tiltag for vores frivillige og ikke mindst tiltag, der kan 
være med til at øge trygheden i samfundet, samt at 
synliggøre forbundet i det danske samfund, siger 
Lennart Olsson.  

Når Lennart Olsson ikke lige har travlt med posten som 
vicelandschef, så nyder han den frie tilværelse og har 
derfor valgt at hellige sig sit gamle fiskerhus i det lille 
fiskerleje Sebbersund ved Nibe, sammen med den 
gamle jagthund Victor og sejlbåden – som fremadrettet 
skal bruges til sejlads på Limfjorden. 

Af : Jeanette Dea Nørregaard, Presse- og 
kommunikationsmedarbejder 

44-årige Mathias Rassov fra Taarbæk er 
nyudpeget som vicelandschef, og har et solidt 
kendskab til frivilligtanken og 

Beredskabsforbundet via sine mange år som både 
frivillig rådgiver og virksomhedsejer med opgaver 
inden for beredskabet. 

Værnepligten blev aftjent i marinen i Auderød i 1993, 
men inden da – i midten af 80erne - uddannede han sig 
i første omgang til tjener og siden kok, hvilket gav ham 
en stor viden om fødevarer. En viden, han gjorde flittigt 
brug af, da han flere år senere stiftede egne 
virksomheder – først ”Summasummarum” og siden 
”Perceptor”. Som direktør for sine marketings- og 
kommunikationsvirksomheder har han gennem årene 
hjulpet forskellige fødevareproducenter med at udvikle 
koncepter som fx ”2 x om ugen”, der skulle minde den 
danske befolkning om vigtigheden af at spise fisk. 

Siden 2012 har Mathias Rassov siddet i bestyrelsen for 
Dansk Søredningsselskab, som kan assistere det 
offentlige redningssystem SOK (Søværnets Operative 
Kommando), når der er behov for det.

Velkommen til ny vicelandschef – Mathias Rassov



 Den almennyttige forening har i alt ni døgnbemandede 
stationer, hvor frivillige tager ud og redder mennesker 
og skibe i nød og på nuværende tidspunkt hjælper 
Mathias Rassov blandt andet med at fundraise penge 
til projektet. 

- En af mine forcer er at forhandle og 
samle mennesker om et fælles mål – 
Mathias 

Ud over tilknytningen til Dansk Søredningsselskab har 
Mathias Rassov også tidligere arbejdet med  
dokumentarfilm om rekruttering til Søværnet, 
rekrutteringskampagne for Beredskabsstyrelsen og 
stået for logo, kampagne og grafisk design for 
Beredskabsforbundet. Og så er han også manden bag 
Brug Vesten-kampagnen ”Den nøgne sandhed om at 
drukne”, hvor han udviklede og fundraisede konceptet 
for Trygfonden, Beredskabet og Søsportens 
Sikkerhedsråd. Desuden har han også arbejdet med 
kommunikationsopgaver for Justitsministeriet og 
Maersk gruppen.  

I det hele taget har Mathias Rassov et alsidigt cv, som 
også fortæller om bogudgivelser, tv-programmer og en 

baggrund indenfor den terapeutiske verden. Han er 
uddannet NLP-terapeut og coach og er i disse år ved 
at uddanne sig til psykoterapeut.  

Det er ikke kun i forbindelse med frivilligt arbejde, at 
Mathias Rassov har en forkærlighed for det våde 
element. Når han for alvor skal slappe af, så foregår 
det langt ude på havet ombord på hans sejlbåd.  

Mathias Rassov glæder sig over nyudpegningen som 
vicelandschef, så han kan være med til at udvikle og 
bringe Beredskabsforbundet ind i en ny tidsalder: 

- En af mine forcer er at forhandle og samle 
mennesker om et fælles mål – en kundskab, som jeg 
vil bringe ind i Beredskabsforbundet, så vi på denne 
måde kan være med til at støtte op om det nationale 
beredskab med frivillige hænder. Jeg er meget 
fokuseret på resultater, men mener samtidig også, det 
er vigtigt, at processen bliver inkluderende, så alle 
føler, de kan være med. Jeg arbejder altid ud fra, at vi 
som mennesker vil hinanden det bedste, og at vi 
sammen kan løfte i flok, siger Mathias Rassov.

Dansk Søredningsselskab - station Nykøbing Falster



Hvad laver I i Beredskabsforbundet?

Den robuste Borger + Det robuste Beredskab = Det robuste Samfund

• Beredskabsforbundet er den eneste organisation for alle frivillige i det danske beredskab. 

• Beredskabsforbundet samler de frivillige og tilbyder frivillige uddannelse til både selvudvikling 
som leder og til gavn som forebyggelsesfrivillig.  

• Beredskabsforbundet er lokalt forankret over hele landet og bygger på et 80-årigt fundament, 
hvor det at tilbyde andre hjælp og støtte er en æressag 

• Beredskabsforbundets forebyggelsesfrivillige uddanner den robuste medborger - der kan 
forebygge ulykker og kan afhjælpe mindre skader, og véd, hvad de skal gøre når vejret bliver 
ekstremt eller katastrofen rammer. 

• Beredskabsforbundets vision er mindst én robust borger i hver husstand. 

• Beredskabsforbundet hjælper med at hverve frivillige og deltidsbrandfolk til det danske 
redningsberedskab og styrker dermed beredskabet og samfundet.  

• Beredskabsforbundet synliggør og oplyser om de frivilliges samlede indsats i det danske 
beredskab. 
 

Beredskabsforbundet gennemførte i foråret en 
undersøgelse, der skulle give et klarere billede af, 
hvordan vi skal forklare om Beredskabsforbundet 
til omverdenen, men også til os selv. 

De ovenstående sætninger er resultatet - samtidig 
med, at vi fik en række anbefalinger om målgrupper og 
medier, vi skal bruge. 

Bladet FRIVILLIG fortsætter som online-blad på 
månedlig basis, som vi kender det, med synliggørelse 
af det frivillige arbejde videndeling mellem vores kredse 
og regioner - med andre ord er det “vores blad” der har 
os selv som målgruppe. 

Bladet BEREDSKAB holdt en pause, mens 
undersøgelsen stod på. Bladet genopstår i et nyt trykt 
magasinformat op til vores Landsråd, hvor alle gerne 
skulle have et eksemplar i postkassen. BEREDSKABs 
målgruppe er primært vores omverden, og stedet, hvor 
vi kan synliggøre det frivillige arbejde og dets store 
værdi for alle dem vi samarbejder med, og som 
interesserer sig for os. BEREDSKAB vil fremover 

udkomme 4 gange om året som magasin. Og selvom 
målgruppen er vores politikere og kolleger i det 
professionelle beredskab, er magasinet helt sikkert 
interessant for alle forbundets medlemmer også.  
Glæd jer. Den kommende udgave er et 
Jubilæumsnummer, der er med til at fejre vores 80-års 
jubilæum. 

Web-siten www.beredskab.dk vil i de kommende 
måneder bliver tilpasset budskaberne, siderne vil blive 
forenklet og lettere at finde rundt i.  

For at sikre, at vi fanger de mange gode historier fra 
hele landet, vil vi arbejde på at uddanne regionale 
kommunikations-assistenter, og der vil også komme 
tilbud til kredsene om uddannelse. 

Samtidig skal vi have BF Reporter App til at fungere. 
Der har været knas med teknikken fra leverandøren, 
men der er nu fuld fokus på at få den nye version til at 
virke, som den skal. Også så den kan sende 
informationerne videre til web-sites.

Nyt om kommunikations-strategien

http://www.beredskab.dk
http://www.beredskab.dk


Af: Jeanette Dea Nørregaard, Presse- og 
kommunikationsmedarbejder 

Foto : Broager Frivillige Brandværn 

Fremover vil der være flere frivillige hænder hos 
Broager Frivillige Brandværn, når der fx skal 
slukkes brande i lokalområdet. En effektiv 
hvervekampagne gav pote. 

Broager Frivillige Brandværn er en del af Sønderborg 
kommunes redningsberedskab og består af 27 aktive 
brandmænd, som står klar til at rykke ud hele døgnet 
året rundt. Men der er altid behov for flere hjælpende 
hænder og derfor har man netop afholdt en 
hvervekampagne, som lykkedes over al forventning:  

- Vi har faktisk fået seks mand ud af busken – fire helt 
nye er nu meldt ind i brandværnet og venter på at deres 
lægeerklæring bliver godkendt, mens en femte lige skal 
overveje, om han skal sige ja – og så får vi også én, der 
netop er færdiguddannet fra Beredskabsstyrelsen 
Sydjylland, fortæller Brandkaptajn Ole Nielsen fra 
Broager frivillige brandværn.  

Hvervningen kom i stand via midler fra ’Bliv Brand mand 
Nu-kampagnen’, og bestod blandt andet af 
informationsfoldere, der blev uddelt til 2.000 husstande, 
og hvor der blev lokket med muligheden for at gøre en 
forskel, godt kammeratskab, personlig udvikling og 
spændende oplevelser. Ved en forårsmesse i Broager 

Hallen i april var det frivillige brandværn også tilstede og 
viste film og talte med folk, der kom forbi. 

Svært at skaffe frivillige brandmænd i området 

Efterfølgende blev der afholdt et informationsmøde på 
stationen, hvor i alt seks mødte op til en rundvisning og 
forventningsafstemning.  

- Vores mål med kampagnen var 4-5 personer, så vi er 
meget tilfredse med udfaldet. Det er et svært område at 
skaffe frivillige til, fordi vi ligger mellem Sønderborg og 
Gråsten, og vi har ikke så mange virksomheder i 
Broager. Det handler jo ikke kun om at finde én, der har 
lysten, vedkommende skal jo også enten bo eller arbejde 
i nærheden. Men folk i dag er presset arbejdsmæssigt 
og er måske i tvivl om, hvordan deres arbejdsplads vil 
have det med, at de måske skal køre i arbejdstiden for at 
slukke brande.  

40-årige Stefan – ny frivillig brandmand 

De fire nye frivillige brandmænd er alle mænd i alderen 
18-40 år. Og selvom Stefan Hansen er 
alderspræsidenten i denne sammenhæng, så skræmmer 
det ham ikke at skulle kaste sig ud i en ny uddannelse:  
- Jeg er tidligere blevet opfordret til at melde mig som 
frivillig, og nu har jeg så valgt at slå til. Jeg glæder mig til 
at hjælpe i lokalsamfundet og så får man jo en

Hvervekampagne i Broager gav fire nye frivillige brandmænd



baggrundsviden, som man også kan bruge på 
hjemmefronten eller andre steder, hvor folk har behov for 
hjælp, siger Stefan Hansen, der arbejder som smed – 
små 5 km fra brandstationen og har privatadresse kun 
300 meter fra stationen i Broager. 

Når man siger ja til at være frivillig brandmand er det 
vigtigt, at der også er opbakning fra fx familien og den 
har Stefan masser af fra både kone og børn:  

- Jeg har to drenge på 11 og 16 år, og de synes, det er 
meget spændende, at deres far snart skal ud og køre 
brandbil. Og det varer jo ikke længe, før den ældste også 
kan starte, lyder det fra den nye frivillige brandmand. 

Ifølge Brandkaptajn Ole Nielsen er planen, at Broager 
Frivillige Brandværn fremover vil forsøge at få hvervet 
mindst 1-2 nye frivillige om året: 

- Det er godt at være forberedte, så der er nogle, der 
kan tage over, når vi andre på et tidspunkt går på 
pension, tilføjer han. 



Af : Carsten Lund, Næstformand 
Beredskabsforbundets Musikkorps 

Et Musikkorps med en lille økonomi, stigende 
priser på bustransport og musikinstrumenter samt 
en hullet fane er – som udgangspunkt – en dårlig 
kombination.  

Beredskabsforbundets Musikkorps er et lille orkester og 
tambourkorps, der er bosiddende i Horsens. Korpsets 
økonomiske grundlag hviler på et årligt tilskud fra 
Beredskabsforbundet, medlemmernes kontingent og 
det, som musikkorpset kan spille ind ved diverse 
musikarrangementer i det ganske land – et forholdsvist 
lille økonomisk grundlag. 

Gennem senere år har vi oplevet stigende priser på 
specielt bustransport til arrangementerne med det 
resultat, at det er svært at lave overskud på vores 
musikarrangementer. Ligeledes er udgifterne til 
instruktører og dirigent steget, fordi vi har sat fokus på at 
højne vores musikalske niveau. Det har betydet, at vi har 
måttet kigge på alternative indtægtskilder til vores 
nyinvesteringer. En af de muligheder, som vi tog i brug 
var at søge fonde, og med den moderne teknologi - og 
internettet ikke mindst - er det blevet temmelig let at få 
ansøgt om tilskud. Det er nemt at finde fondene på 
nettet, men man skal gøre sig selv den tjeneste at 
undersøge, hvad fondene yder tilskud til. Det er der 
nemlig stor forskel på. Der er fx mange fonde, der ikke 
yder tilskud til driftsmæssige formål eller enkeltstående 

arrangementer – derimod er der rigtig mange fonde, der 
yder tilskud til konkrete ”ting” – og det har vi i 
Musikkorpset nydt ganske godt af. Musikkorpset har de 
seneste år søgt seks fonde og fået tilskud fra fire af dem 
– det synes vi egentlig er en meget god ”hit-rate”. 

Schur fonden – 12.000,00 til indkøb af 8 nye 
piccolofløjter (søgt kr. 12.000,00) 

Nordea fonden – 11.000,00 til indkøb af en ny fane (søgt 
kr. 11.000,00) 

Tuborgfonden – 20.000,00 til indkøb af en trailer til 
transport af uniformer og musikinstrumenter (søgt kr. 
28.000,00). 

Sydbank Sønderjylland Fonden – kr. 10.000,00 til 
indkøb af Barython (søgt kr. 42.000,00) 

Som overskriften siger, så betaler det sig at bruge tid på 
at søge fondsmidler! Så alle jer derude i kredsene, der 
mangler et telt, en førstehjælpsdukke eller noget andet - 
brug nettets muligheder.  Mange fonde har 
ansøgningsskemaer direkte på nettet, så det bare er at 
udfylde og evt. vedhæfte dokumenter. 

Sørg for: 

! At have en god beskrivelse af projektet klar. Den 
behøver ikke være voldsomt lang - bare den er 
konkret

Det betaler sig……



! At have en klar tidsramme for, hvornår pengene 
skal bruges 

! At have et skudsikkert budget 

! At have foreningen/kredsens årsregnsskab klar til 
vedhæftning. 

! Vær forberedt på, at fondene forventer eksponering 
af deres bidrag – enten på hjemmeside, i brochurer, 
på den donerede ting el.lign. 

God vind med ansøgningerne �God vind med ansøgningerne �



!
Af: Jesper Marcussen, Frivillig konsulent med 
ansvar for koordinering og planlægning af 
folkemødet. 

!
Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, 
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer samt 
Falck A/S er igen i år gået sammen om fælles 
deltagelse i den politiske festival Folkemøde 2014, 
under parolen ”Robuste borgere i et robust 
samfund”. !
”Behjælpsomhed – blå blink og næstekærlighed”, 
er overskriften for et oplæg ved Rasmus Dahlberg,  
Spændingsforfatter, foredragsholder og 
katastrofeekspert. 
”Vi har et stærkt og godt beredskab i Danmark”, 
siger Rasmus Dahlberg, og fortsætter: ”Fremtidens 
beredskab indtænker i højere grad borgerne som 
en ressource med udgangspunkt i, at vi faktisk 
gerne vil og godt kan hjælpe hinanden, når behovet 
opstår”. !
Oplægget er et af flere indslag som afvikles 
torsdag, hvor Beredskabsforbundet også fejrer sine 
80 år som organisation med en reception og 

koncert med Beredskabsforbundets Musikkorps, 
som også vil give flere koncerter i løbet af torsdag 
og fredag. !
Fredag er beredskabsordførerne inviteret til 
paneldebat over emnet ”Den robuste 
borger” (Resilient citizen), og hvilke opgaver 
samfundet løser og ikke løser på borgerniveau i 
forbindelse med særlige hændelser.  !
“FUH-Fastklemte”  
Denne melding vil tilgå Bornholms Brandvæsen og 
de øvrige aktører lørdag formiddag. Sammen med 
Politi, ambulancer og akutlæge vil beredskabets 
aktører vise, hvordan arbejdet foregår, når en bil 
kører galt. Bagefter inviteres til ”pressemøde”, hvor 
det er muligt at stille spørgsmål omkring arbejdet 
og ulykken. !
Beredskabsforbundet er tilstede alle dage, og er 
klar til at sætte den robuste borger på 
dagsordenen. Lørdag og søndag har vi fokus på at 
liv reddes i nuet, og at småbrande ikke behøver at 
udvikle sig.   
Fakta er at Nordjylland og Fyn aflyser gratis 
førstehjælpskurser pga. manglende kursister, og 
kun 17% af kommunerne har sikret at pædagoger 

Besøg BEREDSKABETS TELT ved Folkemødet på Bornholm 
den 12.-15. juni 2014



Dagligt rammes 10 mennesker af hjertestop, kun 1 
overlever, og i 60% af tilfældene bliver der ikke givet 
livreddende førstehjælp. Er det ok? Det mener vi 
ikke. Vi mener heller ikke, at det er ok, at ud af de 
40.568 gange de kommunale redningsberedskaber 
rykkede ud i 2013, kørte de forgæves i 40% af 
tilfældene, fordi de blev alarmeret uden der var sket 
nogen skade. Tør vi virkelig ikke tage et 
samfundsansvar?  !
FAKTA OM FOLKEMØDET 

Folkemødet - Danmarks politik-festival på Bornholm 
– finder sted hvert år i uge 24 i den 
nordbornholmske havneby, Allinge. Folkemødet er 
dermed en årlig påmindelse om, at det åbne danske 
demokrati er værd at værne om og påskønne. 

Folkemødet 2014 åbner torsdag den 12. juni og 
lukker søndag den 15. juni. 

Der er gratis adgang til alle events og taler, der er 
registreret i Folkemødets program. 

I 2013 deltog over 500 organisationer med til 
sammen 1324 events i programmet. Ca. 60.000 
deltagere fordelt på de fire festival-dage.

PROGRAM for BEREDSKABETS TELT på Folkemødet på 
Bornholm, 2014 !
Torsdag d. 12. juni 

Kl. 14:00 – 14:30	 Folkemødet åbner 
Kl. 14:00                	 Teltet åbner 
Kl. 15:00 – 15:30        	 Koncert ved Musikkorpset. 
Kl. 15:30 – 16:30         	 Event: ” Behjælpsomhed - blå blink og næstekærlighed”, v. Rasmus Dahlberg, 
	 Spændingsforfatter, foredragsholder og katastrofeekspert. 2) 
Kl. 17:00                            Beredskabsforbundets 80 års Jubilæums-reception  
Kl. 19:00                            Teltet lukker. !

Fredag d. 13. juni 
Kl. 09:00                            Teltet åbner 
Kl. 15:00 – 16:00	 Event: ” Borgerens rolle i forbindelse med ulykker og katastrofer”. Paneldebat med 

Folketingets beredskabsordførere 
Kl. 19:00            	 Teltet lukker !

Lørdag d. 14. juni 
Kl. 09:00            	 Teltet åbner 
Kl. 12:00 – 14:00        	 Event: Færdselsuheld med flere tilskadekomne. 
Kl. 15:00 – 16:30     	 Event: ”Liv reddes i nuet”. 
Kl. 19:00                 	 Teltet lukker !

Søndag d. 15. juni 
Kl. 09:00             	 Teltet åbner 
Kl. 09:30 – 10:30  	 Event: ” Kan du slukke brand, hvis uheldet er ude. 
Kl. 14:00                  	 Teltet lukker



Her finder du Beredskabsforbundet på web: 
!

Region Nordjylland: www.bf-nordjylland.dk 
Region Midtjylland: www.bf-midtjylland.dk 

Region Syddanmark: www.bf-syddanmark.dk 
Region Sjælland: www.bf-sjaelland.dk 

Region Hovedstaden: www.bfrh.dk 
!

Landsforbundet: www.beredskab.dk 
!
!

Bidrag til FRIVILLIG indsendes til: frivillig@beredskab.dk 
!

FRIVILLIG udkommer i slutningen af hver måned og "
har deadline en uges tid før. 

Husk gode fotos til din historie. Og husk en god billedtekst. 
!

Du kan også skrive til: 
!

Beredskabsforbundet"
Hedelykken 10 

2640 Hedehusene - mrk. FRIVILLIG

FRIVILLIG


