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Beredskabsforbundets 
mål er at bidrage til et 
robust samfund og
sikre, at borger og 
beredskab er sammen 
om at skabe tryghed for 
alle og enhver, i dag
og i fremtiden.



Landschefens ord

Af landschef
Carsten Iversen

2015 blev de store udfordringers og forventningers år. 
Forventninger til, at den nye beredskabsstruktur skul-
le skydes i gang. Forventninger til, at der skulle findes 
ny præsident og en forventning til, at der skulle findes 
både en ny landschef og vicelandschef. Fantastisk var 
det, at alle udfordringer og forventninger blev opfyldt.

De nye beredskaber er kommet i gang i et par og tyve nye, 
større beredskaber. De skal samle ekspertisen i større en-
heder, som bringer beredskaberne videre – og de frivillige 
skal med. Beredskabernes udgangspunkt er færre penge i 
fremtiden, og det er netop motiverende for, at de frivillige 
bliver et aktiv i beredskaberne. Frivillige, som tilsidesætter 
egne behov for at være der, når andre har behov. Hvis ikke 
de var med i betragtningerne, ville det være umuligt at 
komme fremtiden godt i møde. De frivillige er derfor en 
stor del af fremtiden i dansk beredskab.

Men det er ikke kun de frivillige, som er tilknyttet de en-
kelte beredskaber. Også frivillige i Beredskabsforbundet 
går en tid i møde, hvor der er stort behov for deres frivil-
lighed. For år tilbage afskaffede vi krigen – troede vi. Den 
kolde krig skulle afløses af et arabisk, varmere forår, men 
verden har vist ikke været mere usikker end lige nu. Store 
uforudsigelige hændelser rammer os, om det er voldsomt 
vejr, terror eller flygtningestrømme, så er det som om, det 
kommer bag på os.

Det skal befolkningen være forberedt på, og det bliver den 
ved, at vi i Beredskabsforbundet har påtaget os at gøre dem 
robuste. Robust Borger og civilt beredskab skal være vores 
varemærke i årene fremover. Vi skal sikre os, at der bliver 
planlagt og undervist, så vores borgere får en følelse af, at de 
selv kan yde noget. Hvis man ikke har følelsen af, at man kan 
yde noget, så bliver man magtesløs, og det er det, som med 
stor risiko kan give ar på sjælen, også når det hele er overstået.

Det skal der engageret ledelse til at understøtte. Bered-
skabsforbundet har hele vejen igennem haft en solid kreds- 
og regionsledelse, der har kunnet få livet i kredsene til at 
fungere, også selv om der var udfordringer med de øverste 
poster i ledelsen. De udfordringer er løst, og der er nu fun-
det en ny kandidat til præsidentposten og posterne som 
landschef og vicelandschef er besat. Holdet er sat og klar 
til de udfordringer, som måtte komme.

Nu bliver der igen tid og overskud til at tage sig af andet 
end driften. Vi skal i gang med at indrette os til den nye 
virkelighed i beredskabet, hvor innovation og nye tiltag 
skal bringe både de frivillige og Beredskabsforbundet helt 
frem i førertrøjen. Det vil kræve nogle evner og kompeten-
cer, som vi skal tilegne os sammen, og som vi skal udvikle 
både på det personlige plan og som organisation. Heldig-
vis kommer sommeren, så det er mere behageligt at smøge 
ærmerne op – for det bliver nødvendigt.
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Da jeg tiltrådte som forsvarsminister i efteråret 2015 lå 
der en aftale om, at der i 2017 og frem skulle spares 125 
mio. kr. på det statslige redningsberedskab. En aftale, som 
jeg ikke kunne se for mig blive realiseret.

Jeg er optaget af, at vi i Danmark har et stærkt og robust 
redningsberedskab – i hele landet. Det statslige rednings-
beredskab kommer alle til gode – også de kommunale 
redningsberedskaber – ikke mindst når der er behov for 
større og længerevarende indsatser. 

Og det behov skal vi ikke kigge langt efter. Bare de sene-
ste år har vi set, hvor afgørende et stærkt beredskab har 
været for vores allesammens sikkerhed og tryghed i for-
bindelse med storme, oversvømmelser og større ulykker 
herhjemme.

Derfor var jeg også på Danmarks vegne glad for den afta-
le, som regeringen sammen med Socialdemokraterne, 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ind-
gik den 17. marts 2016. En aftale som betyder, at vi i 2017 
reducerer besparelserne fra 125 til 45 mio. kr. – hvilket 
betyder, at vi sikrer alle landets nuværende beredskabs-
centre. Til gavn for vores fælles tryghed og sikkerhed.

Med aftalen har vi også fået skabt ro om den fremadrette-
de struktur for beredskabscentrene ude omkring i landet. 
Og helt på sin plads. For det er her med de mange dedike-
rede mænd og kvinder i det danske beredskab – professi-
onelle som frivillige – at Danmarks beredskab blandt an-
det har sit udspring og virke.    

Samspillet mellem vores professionelle folk og vores 
mange frivillige mænd og kvinder, som kompetent træder 
til, når behovet opstår, er noget helt unikt. Det er dét, som 
giver vores danske beredskab den robusthed og den flek-

sibilitet, som er afgørende for vores allesammens tryghed 
og sikkerhed. 

Jeg vil derfor også gerne sende en stor tak og tanke til 
både vores professionelle folk i beredskabet og de mange 
frivillige danske mænd og kvinder på området.

Særligt de frivillige gør en indsats ud over det sædvanlige. 
Jeg synes, det personlige ansvar som vores frivillige her-
hjemme lægger for dagen, er prisværdigt. Et ansvar for 
deres nærområde, for dig og mig – et ansvar for Danmark. 

Det er vigtigt, at vi løbende udvikler frivilligheden, så de 
frivillige også fremadrettet løser opgaver, som er relevan-
te – og dermed motiverende – som jo er selve forudsæt-
ningen for, at vi har frivillige.

Og her spiller Beredskabsforbundet en vigtig rolle som et 
organisatorisk forankringssted for mange frivillige i Dan-
mark og en vigtig aktør i opbygning af og kendskab til 
samfundets robusthed. 

Af samme grund har vi også inddraget Beredskabsforbun-
det i arbejdet med den kommende nationale forebyggel-
sesstrategi, hvor frivillige også bør spille en central rolle. 
Forbundet og dets mange frivillige har her en opgave med 
at øge befolkningens kendskab til forebyggelse – så vi 
sætter ind, før det er for sent. 

Jeg er overbevist om, at med forbundets arbejde med 
blandt andet uddannelsen Robust Borger kan vi som bor-
gere og som samfund blive dygtigere til at reagere i tide. 

En krise kender ingen grænser, og derfor er det afgørende, 
at vi sætter ind på rette tid og sted – med et stærkt og ro-
bust beredskab i hele landet.

Et stærkt og robust beredskab  
– i hele Danmark
Af forsvarsminister  
Peter Christensen
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Af Direktør for Beredskabsstyrelsen, 
Henning Thiesen

Gennem mere end 80 år har Beredskabsforbundet haft 
mange og forskelligartede opgaver. Det centrale omdrej-
ningspunkt har – uagtet det har været i krigs- eller fredstid 
– altid været at samle de frivillige på tværs af de kommu-
nale og statslige beredskaber og give dem et fælles ståsted. 

For de frivillige i det danske redningsberedskab handler 
det om at hjælpe til, når mennesker er i nød. Dét er deres 
fornemste opgave som frivillige – og dét, vi sammen skal 
understøtte dem i. Strukturændringer i det kommunale be-
redskab har gjort året 2015 til en brydningstid, og det kan 
ikke undgås, at det har påvirket rammerne for de frivilli-
ges virke. Men så er det godt at vide, at de kommunale 
beredskaber har fokus på at anvende frivillige.  

Beredskabsforbundet har med sin organisatoriske forgre-
ning ind i både det kommunale og statslige redningsbe-
redskab taget initiativ til at sikre fokus lokalt på de frivil-
liges indsats i de nye beredskabskredse. Jeres formål er 
fortsat at øge og fastholde antallet af frivillige til at vare-
tage operative indsatser i redningsberedskabet samt i for-
bundsregi at informere og uddanne befolkningen, så bor-
gernes robusthed og resiliens styrkes. 

Ved at prioritere uddannelse rettet mod befolkningen bidra-
ger Beredskabsforbundet til at udvikle samfundet i en ret-
ning, hvor der er stigende opmærksomhed på, hvordan både 
menneskeskabte og naturskabte ulykker kan forebygges og 
håndteres, så man som borger selv bliver i stand til at reagere 
forsvarligt ved ulykker i hjemmet eller ved større ulykker og 
katastrofer. Øget robusthed og selvhjulpenhed er en central 
forudsætning for et sikkert og mere robust samfund. 

I disse år er der nationalt et stort fokus på forebyggelse, og 
det er min forventning, at Beredskabsforbundet nok skal 
yde sit bidrag til at fremtidssikre de frivilliges indsats i 
samfundet. En indsats, der skal hjælpe til at få kendskabet, 
tænkningen og kulturen ind under huden på så mange af 
vore medborgere som muligt. 

På vegne af Beredskabsstyrelsen hilser jeg alle nye frivillige 
og medlemmer af Beredskabsforbundet hjertelig velkommen 
og ser frem til at videreføre et godt, konstruktivt samarbejde. 
Et samarbejde, hvor der er høje forventninger til, at vi er fælles 
om at sikre, at kvaliteten i redningsberedskabet består og ulti-
mativt, at vi fastholder motivationen hos de frivillige til fortsat 
at hjælpe til, når der er behov for det.
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Præsidentens ord

Da jeg i 2006 blev opstillet til præsident for Beredskabs-
forbundet, vidste jeg lidt om, hvad beredskab var, men 
ikke, hvad jeg gik ind til. Jeg vidste, at det handlede om at 
repræsentere de frivillige som deres tillidsmand i den of-
fentlige debat. Vi fandt ret hurtigt melodien, og da jeg be-
søgte alle kredsene, fik jeg en strålende indsigt i forbun-
dets arbejde, hvilket klædte mig godt på til at argumentere 
med forsvarsministeren og forligskredsen om bevillinger.
 
I det politiske er det vigtigt med en præsident, der er med-
lem af Folketinget og forligskredsen for at have nogen 
med fingeren på pulsen, når beredskabet hele tiden bliver 
udfordret. De første år gik med at konsolidere Beredskabs-
forbundet og tilpasse os det faktum, at hele beredskabsom-
rådet blev lagt ind under Forsvarsministeriet. Vi fik også 
taget nogle gode initiativer; især vil jeg nævne den danske 
Redningsberedskabspris, som hvert år uddeles til personer, 
som har gjort en ekstraordinær indsats. 
 Det er lykkedes at samle mange beredskabsaktører til Fol-
kemødet på Bornholm. Det er utroligt vigtigt, at alle med 
en opgave i beredskabet også kan fremstå sammen, uanset 
hvilken del af beredskabet man kommer fra. For med stær-
ke storme, monsterregn og oversvømmelser er det vigtigt, 
at befolkningen kan få en hurtig og effektiv hjælp.
 
Jeg har især arbejdet med forholdene for deltidsbrandfolk 
og de frivillige, især når de pga. reglerne i dagpengesyste-
met bliver udsat for forskelsbehandling. Og der er jeg stolt 
over, at vi kan have en konsulent i hver region. Jeg har op-
levet et fint samarbejde mellem de ansatte og de frivillige, 
og jeg har været stolt, hver eneste gang jeg har overrakt 
Beredskabsforbundets hæderstegn.

  

Af præsident,  
Bjarne Laustsen MF

Da jeg så blev kommitteret for Hjemmeværnet, gik jeg natur-
ligvis af, men omstændighederne ville, at jeg fik mulighed for 
at tage en ny runde i Beredskabsforbundet. Det er så nu tid til 
at lade andre komme til, men mit bekendtskab og samarbejde 
med de frivillige vil altid stå som noget unikt i mit liv. Det har 
været en stor, tilfredsstillende oplevelse at have været med til 
at øge befolkningens beredskab i samarbejde med disse for-
træffelige mennesker. Dem vil jeg gerne takke udtrykkeligt. 
 
Her på falderebet kom et bredt forlig om beredskabet. 
Baggrunden er, at den daværende SR-regering i 2014 sam-
men med Venstre og Dansk Folkeparti aftalte besparelser 
på Beredskabsstyrelsen på 125 mio. kroner inden 2017. 
Nu har vi så aftalt, at besparelserne på det statslige red-
ningsberedskab ikke skulle betyde lukning af landets stats-
lige beredskabscentre. 
 
I de seneste år har der været besparelser og trusler om re-
ducering og lukning af beredskabscentre. Disse besparelser 
har været helt urimelige, når vi i forvejen er Europas billig-
ste beredskab. Danmark har et stærkt behov for et robust, 
fleksibelt beredskab. I beredskaberne kan man modstå f.eks. 
storme, oversvømmelser, storbrande og epidemier som for 
eksempel fugleinfluenza. Vi skal sørge for alle muligheder 
for at rekruttere frivillige og deltidsbrandmænd. Vi har slået 
fast, at de mange frivillige rundt omkring i landet udgør en 
uvurderlig ressource i det samlede beredskab, så det væsent-
lige nu bliver at give beredskaberne ro. 
 
Mange tak til jer alle! Held og lykke fremover med jeres 
indsats som frivillige og til den nye præsident i Bered-
skabsforbundet.
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Xxxxxxxxxxxx

Stormen EGON
Det var en stærk og insisterende herre, der den 10. januar 2015 kl. 11.50 bankede på døren til 
Thorsminde, og da han først var trådt indenfor, skulle det vise sig, at han ikke var sådan lige til 
at slippe af med igen. Næsten 15 timer varede hans besøg, og de steder, han besøgte på sin tur 
gennem Danmark, var ikke i tvivl om, at han kiggede forbi. Hverken imens eller bagefter. Han 
satte sine klare spor i form af både oversvømmelser, væltede træer, knuste facader og meget 
mere. 
 
Mange frivillige var ude på indsatser og arbejdede adskillige timer for at mindske skader  
– og endnu engang viste de, hvor vigtigt det er, at vi har så dedikerede frivillige i det danske 
redningsberedskab.
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Storm over Danmark

O 
p imod 90 personer var indsat i Lemvig til at 
pumpe vand, drive indkvarteringscenter for 
evakuerede og til trafikregulering, da indsatsen 

var på sit højeste på havneområdet i Lemvig. Man havde 
allerede lørdag formiddag lavet en plan, hvis det værst 
tænkelige skete, siger indsatsleder Michael Christensen, 
Lemvig Beredskab.

Frivillige fra Lemvig indsat
De frivillige ved Lemvig Beredskab fik første alarmering 
lørdag aften. På kommunens Materielgård fik de til opgave 
at fylde sandsække og pakke dem på paller, som kommu-
nens vejafdeling herefter kørte til havnen og lagde ud på 
de kritiske områder. Herefter gjorde man materiel og ma-
drasser klar til at lave et indkvarteringssted for evakuerede 
borgere, hvis vandet skulle komme til at stå så højt, at hav-
neområdet ville blive oversvømmet. Dette arbejde var af-
sluttet lørdag aften ved midnat. 

Det blev kun til lidt søvn, for kl. 05.22 gik alarmen igen til 
Lemvigs frivillige. Politiet var gået i gang med at evakuere 
146 beboere fra et lavtliggende boligområde. De frivillige 
oprettede hurtigt et evakueringscenter på Lemtorp skole 
og modtog de første borgere kl. 06.00. En del af de evaku-
erede valgte at tage videre til familie eller venner, så reelt 
opholdt der sig ca. 50 borgere på skolen. De frivillige tog 
sig af borgerne med morgenmad og frokost og tv på stor-
skærm. Kommunen og politiet holdt løbende borgerne in-
formerede i spisesalen, og hen på eftermiddagen forlod de 
sidste evakuerede borgere skolen. 

Skolen fungerede også som velfærdssted for indsatsperso-
nellet, hvor de fik mad og hvile på skift. Evakueringscen-
tret blev lukket ned søndag aften kl 18.

Beredskaberne rundt langs Limfjorden fik en travl weekend i forbindelse med stormen 
Egon, hvor højvande efter stormen gav store problemer. Og når en som Egon kommer 
på visit, så skal der en god plan til. Det lavede man i Lemvig, før Egon kom, siger ind-
satsleder Michael Christensen ved Lemvig Beredskab. Og planen holdt.

Af regional konsulent Henning Skallebæk
Foto: Beredskabforbundet

Blæsten gik frisk over Limfjordens 
vande – med efterfølgende højvande

Frivillige fra Holstebro sendt til Lemvig
Da opdæmningen ikke kunne holde vandet ude længere 
søndag morgen, satte Lemvig Beredskab pumper ind i 
kampen. Der blev rekvireret hjælp fra beredskabet i Hol-
stebro samt Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Fra bered-
skabet i Holstebro sendte man 13 frivillige med pumpema-
teriel, som assisterede hele søndagen. 

Derudover arbejdede fire frivillige fra Politiets Bered-
skabsordenskorps med trafikregulering på havneområdet, 
da en del stormturister skulle holdes uden for området.

Indsatslederen tilfreds
Samarbejdet mellem alle komponenterne har været formi-
dabelt, udtalte indsatsleder Michael Christensen, som stod 
i spidsen for den tekniske indsats hele søndagen. Og selv 
om det var en træls situation, havde også borgerne kun ro-
ser til beredskabets indsats. 
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Storm over Danmark

L 
ørdag kl 14.40 indløb beskeden: ”Alvor. Nord-
sjællands politi er nervøse for Egon, kan du møde 
ind?”. 

Ja da, svarede jeg straks. Gik i gang med mørbrad i fad til 
familien og havde netop tænkt, at et glas vin til maden vil-
le være godt, så kom næste melding: ”Alarmering, indsats 
kl. 20.00 i Frederikssund”. Ringede til én mere fra kred-
sen, og kl 19.30 forlod vi Albertslund, uden at jeg havde 
fået smagt på mørbraden. Den måtte manden nu hygge sig 
med alene.

Vel ankomme – og gladelig overrasket over at se endnu en 
fra egen kreds – var vi 12 fra ordenspolitiet og adskillige 
fra HJV, der ventede på at blive sat i arbejde.

Vi blev fordelt i tre biler med fire i hver. En vogn kørte til 
Hyllingeris, og første hold med en fra kreds Albertslund 
blev sendt ud til en spærring med watertubes ved Sten-
værksvej. Jeg og den sidste fra Albertslund blev sendt ud til 
spærringen ved ”havnen ved Føtex”. Vi skulle holde folk fra 
at træde på den udlagte spærring, og man forventede som 
ved Bodil mange unge mennesker, der jo skal i byen en lør-
dag aften. Der dukkede ganske mange op i løbet af de første 
timer, mere nysgerrige end egentlig ude på narrestreger. De 
forstod det, når de fik forklaret, hvorfor spærringen var lagt 
ud, og hvorfor det ikke var smart at træde på den. Kun en 
enkelt mente ikke, det var noget, vi skulle bestemme. 

I løbet af aftenen og de første timer ud på natten kom flere 
forbi, fordi de lige skulle tjekke, om vandstanden ville gå 
så højt, at deres bådes fortøjring i havnen ville knække. Et 
enkelt par gik ud på molen med besked om, at hvis de ikke 
var tilbage inden en halv time, måtte vi ud efter dem. De 
kom nu tilbage af sig selv og fortalte, at de var glade for, at 

EGON SET FRA ALBERTSLUND 
– Fantastisk, hvad folk 
gør, når stormen raser

Beretning fra en frivillig i stormen

vi var der denne gang, så kunne de godt gå hjem og sove 
roligere, end de havde gjort ved Bodil.

To par forældre kom og spurgte til prognosen for stig-
ningen, da de ved Bodil havde haft 120 cm vand op ad 
deres husfacade. Også de var glade for at se, at der var 
lavet så meget fra beredskabets side for at hjælpe bor-
gerne, men de undrede sig over, at deres kommune ikke 
havde lavet noget mere til sikring over de kommende år. 
Vi fik en snak med dem om det gratis kursus, Robust 
Borger, som vi udbyder, og det ville de da gå hjem og 
melde sig til. ”Man kan jo aldrig sikre sig for meget”, 
som de sagde. Og der er jo da også andet end vand, der 
kan lave ballade.

Ved to-tiden var der behov for et besøg på det lille hus, så 
min vej gik hen til Føtex, hvor vi havde set en meget ner-
vøs varehuschef gå rundt og tjekke vandstand. Vi fik en 
snak om, hvor store skader Bodil havde givet ham. På intet 
tidspunkt kom vandet dog i nærheden af Føtex. Hans be-
kymring gik lidt på, om vores spærring ville ændre vandets 
løb, hvis det kom højere op.

Vi var blevet placeret to og to henholdsvis ved havnen ved 
Føtex og ved Stenværksvej, og vi lavede lidt rotation hver 
anden time, for at alle lige kunne komme ind at sidde lidt i 
vognen i læ og varme – og for at få sidste nyt opdateret. Så 
længe, man stod ved Føtex, kunne man nemlig ikke rigtig 
følge med i udviklingen, navnlig ikke da evakueringen 
startede for de otte andre, der var i sommerhusområdet. 
Der blev banket på hos rigtig mange med forvarsel om 
evakuering. Det blev dog heldigvis ikke nødvendigt for 
vores lille gruppe, men på den anden side af fjorden havde 
HJV travlt. Der blev sendt ekstra vaders ud flere gange, 
længe før vi tog ud i det våde element.
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Mine tanker, før jeg tog hjemmefra, gik meget på, om jeg 
nu havde varmt nok tøj på. Kunne uniformen klare opga-
ven? Og jo. På intet tidspunkt frøs jeg rigtigt. Lidt køligere 
var det dog, efter jeg havde holdt pause i vognen. Min 
kammesjuk fik alletiders opgave med at få mig i mine 
regnbukser, da regnen med is faldt i løbet af natten. Der 
fandt vi nemlig ud af, at leverandøren havde syet mine 
bukseben sammen. Foret lavede ganske enkelt gevind på 
mine ben. En saks fra Føtex – tak, varehuschef – og lidt 
vold fik dog bukserne til at makke ret, og jeg var fri for 
vådt tøj, men sikke et cirkus, mens vi knoklede mig ned i 
dem. Et syn for guder med Torben på knæ foran mig. For-
bipasserende kunne have fået et billigt grin der. 

Der kom det sødeste ægtepar og spurgte, om vi frøs, for så 
ville de gerne stille deres bil til vores rådighed, så vi kunne 
få lidt læ og tørvejr. Vi takkede mange gange men frabad 
os det. Tænk, hvis vi blev kaldt væk og skulle efterlade de-
res flotte tilbud ulåst. Men imponerende er det, hvad folk 
gerne vil gøre for at hjælpe i disse situationer. Flere kom 
med tilbud om kaffe, bl.a. fik vi kaffe fra et par benzintan-
ke i området og fra vores ven i Føtex.

Da meldingerne kom, om at vandet var ved at trække sig 
fra Roskilde fjord, og vi nok skulle forvente, at vandet steg 
hos os, kom de sidste forbi for at se det ved selvsyn. Vi fik 
aldrig vand over, hvad vi kunne klare ved vores afspær-
ring, men jeg fik da mere frisk luft, end jeg har fået i umin-
delige tider. 

Ved Stenværksvej havde vi fornøjelsen af en mand, der 
kom hver time for at spørge til situationen for derefter selv 
at gå hen til afspærringen og tjekke, om det nu også var 
rigtigt. Sjov måde at bruge en nat på.

En hyggelig opgave, da Egon holdt sig i skindet trods alt. 
Kl. 7 vendte vi næsen hjem til brandstationen for en afrap-
portering og lidt morgenmad, der stod klar, før turen gik 
hjemad i dagslys til en god varm dyne.

Tak til alle for en god oplevelse i samarbejdets ånd – Når 
Hjælp er en Æressag.
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Dæmning mod Roskilde fjord
Da frivilliglederne returnerede mod Frederiksberg, blev 
der ved 17-tiden udsendt en alarmering til de frivillige, så 
et hold på fem personer straks kunne gå i gang med at pak-
ke køretøjer med udstyr og rykke til Hyldingeriis syd for 
Frederikssund. Her skulle der udlægges en dæmning på 
200 meter ud mod Roskilde Fjord i samarbejde med frivil-
lige fra Frederikssund Brand- og redningsberedskab.

Godt midnat var opgaven udført, og de frivillige kunne 
godt trætte af frisk vind og fysisk arbejde køre hjem til var-
me senge.

I løbet af fredag aften blev der udsendt yderligere en alar-
mering til Frederiksberg Brandvæsens frivillige, så endnu 
et hold kunne drage til Frederikssund lørdag morgen kl. 8. 
Lørdagens opgaver var at udlægge en dæmning på 1x100 
meter samt en dæmning på 2x50 meter.

Ros til de hårdtarbejdende
Lørdag formiddag blev de 1x100 meter udlagt ved Nord-
kajen/Færgevej under stor bevågenhed fra lokale politike-
re, presse (bl.a. TV2 Lorry) og forbipasserende, der roste 
det til tider ret fysisk krævende arbejde.

Storm over Danmark

Frederiksberg bistod  
Frederikssund under 
Dagmar & Egon
Fredag eftermiddag den 9. januar modtog Frederiksberg Brandvæsen en anmodning fra 
Frederiksund om assistance, da de områder, der under Bodil blev ramt af massive over-
svømmelser, også ville blive truet under Dagmar og Egon. 

To ledere fra Frederiksberg Brandvæsens Frivilligenhed kørte til Frederikssund for at 
rekognoscere og planlægge sammen med indsatsledere fra Frederikssund Brandvæsen.

Tekst og foto: Beredskabsforbundet og Frederiksberg Brandvæsen

Lørdag eftermiddag blev der udlagt 2x50 meter dæmning 
langs med og på tværs af Stenværksvej.

Dæmningerne består af metalendestykker med slangestud-
ser, der forbindes med to parallelle tekstilslangestykker fo-
ret med plastik, som pumpes fulde med vand til en højde af 
ca. 75 cm. I alt bruges der ca. en kubikmeter pr. løbende 
meter, så pumper og tankvogne måtte arbejde hårdt for at 
fylde dæmningerne.

Ved 18-tiden kunne Frederiksbergs frivillige – godt trætte 
men glade – efter en god indsats returnere til Frederiksberg 
Brandstation.

En leder overgik til fortsat vagt og overvågning af dæm-
ningerne natten igennem i Frederikssundsområdet. 

Varsling om evakuering
Vandet i Frederikssund By nåede i løbet af natten til søn-
dag helt op til kajkanterne, men skyllede ikke ind over 
land. 

Derimod var situationen i Hyldingeriis området mere kri-
tisk, og i takt med at vandstanden i fjorden steg, blev det 
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ved 2-3-tiden besluttet at varsle evakuering af Hyldinge-
riis-området, hvor der primært er tale om sommerhusbe-
byggelse med 250-300 sommerhuse, hvoraf en del stadig 
er præget af eftervirkningerne af Bodil sidste år. Varslin-
gerne kom, fordi den stadigt stigende vandstand truede 
med at skylle ind over land.

Politiets Beredskabs-Ordenskorps og Hjemmeværn gik fra 
hus til hus og varslede evakuering. Dvs, at folk skulle gøre 
sig klar til at kunne evakueres med øjeblikkelig varsel eller 
forlade området, mens de kunne uden assistance fra red-
ningsberedskabet. Samtidig fi k man overblik over, hvor og 
hvor mange beboere der var i området, hvis en endelig 
evakuering skulle gennemføres.

Gode erfaringer
Mellem kl. 6 og kl. 7 begyndte vandstanden endelig at fal-
de langsomt, helt op til 5 cm/halve time, og politiets ind-
satsleder gav ordre til, at der kunne returneres til Frede-
rikssund Brandstation, hvor varme drikke og morgenbrød 
ventede de trætte beredskabsfolk. Kort før kl. 8 blev faren 
afblæst, og PMV’er, fi rhjulstrukne lastbiler, politibiler og 
brandkøretøjer, små 20 køretøjer, kunne sætte næsen hjem-
ad.

Det blev et spændende 1½ døgn, med masse af udfordrin-
ger og nye gode erfaringer, uanset om man er ansat eller 
frivillig i redningsberedskabet, hos kommune, politi eller 
hjemmeværn, og på tværs af geografi sk hjemmebase.
Tak for en god oplevelse til alle involverede.
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D 
ette års Cérémonie de la Flamme i Paris var no-
get helt særligt. Protection Civile, som er det 
franske svar på det, vi i Danmark kender som 

civilforsvaret, fejrede nemlig samtidig deres 50 års jubilæ-
um, og en dansk delegation fra Beredskabsforbundet var 
med til fejringen. 

En særlig medalje til Beredskabsforbundet 
Lørdag den 24. oktober 2015 var den danske delegation indbudt 
til kongres på rådhuset i Paris, hvor Præsidenten for Fédération 
Nationale de Protection Civile, Paul Francheterre holdte åb-
ningstale. Præsidenten takkede for den store indsats, som de 
32.000 frivillige i organisationen yder hver eneste dag. 

Paris’ borgmester, Anne Hidalgo, var også på talerstolen, 
hvor hun bød delegationerne velkommen til Paris. Hun 
takkede ligeledes for den indsats, som frivillige leverer, og 
fortalte, at de var med til at gøre byen mere sikker og bedre 
rustet til ulykker og uforudsete hændelser. 

Kongressen på rådhuset var meget formel med flere taler, spe-
cielfremstillet videoklip om frivillige i deres daglige arbejde 

på fransk grund
Dansk delegation 

Beredskabsforbundet deltog igen i 2015 ved Cérémonie de la Flamme, 
som blev afholdt i hjertet af Paris den 24. oktober. 

Af Beredskabsforbundet
Foto: Torben Vesterskov Jensen m.fl.

og historiefortælling om dannelsen af det nationale civilfor-
svar i 1965 ved den daværende franske p,ræsident Charles 
de Gaulle (1958-1969). I løbet af aftenen blev der også plads 
til et særligt indslag, der ikke mindst kom bag på konsulent-
Torben Vesterskov Jensen. 

Dansk delegation på fransk grund 
– Det var en stor overraskelse, da Protection Civiles præsident 
bad mig træde an på scenen. Der var fremstillet en helt speciel 
og meget flot 50års erindrings-jubilæumsmedalje, som jeg 
modtog på vegne af Beredskabsforbundet, fortæller Torben Ve-
sterskov Jensen. 

– Den skal overdrages til Beredskabsforbundets præsident på et 
senere tidspunkt, hvor vi kan sætte rammerne for en lidt højtide-
lig overdragelse.

Plads ved æresbordet 
Efter kongressen blev de cirka 1.000 personer fra delegatio-
nerne guidet ned til floden La Seine, hvor tre meget store re-
staurantbåde lå klar til at modtage de mange mennesker. Der 
blev serveret middag ombord, og der var god tid til at net-
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værke. Den danske delegation fra Beredskabsforbundet 
havde fået pladser ved tableau d’honneur (æresbordet) 
sammen med vicepræsidenten for Fédération Nationale de 
Protection Civile og andre prominente gæster. 

Der blev snakket, grinet, spist og diskuteret civilbeskyttel-
se på den tre timers lange sejltur. Turen blev desuden kryd-
ret med særlig opvisning, som de frivillige fra Paris stod 
for. De havde fem af deres 12 redningsbåde i vandet, og der 
blev demonstreret sejlteknik og redning, samt hvordan 
man i vand mobilisere personer på et spineboard. Afslut-
ningsvis ankom en redningshelikopter som demonstrerede, 
hvordan de hoister nødstedte op i helikopteren. Sejlturen 
blev afsluttet med landgang ved Eiffeltårnet. 

Kolleger på tværs af landegrænser 
Dagen var dog langt fra slut for den danske delegation. 
Lørdag kl. 17.30 stod de fire danske beredskabsfolk klar på 
Avenue des Champs-Élysées. Den danske fane stod højt og 
Dannebrogs-delegationen var blevet placeret næsten for-
rest. Turen foregik i marchtempo til Triumfbuen, hvor sel-
ve ceremonien blev holdt ved den evige flamme. Der var 
kransenedlæggelse, et minuts stilhed og fransk national-
sang i en meget rørt og ærefuld stemning. 

– Det var en stor ære at være lige der under triumfbuen sam-
men med tusindvis af andre frivillige. Vi var blandt kolleger 
trods landegrænser og et andet sprog. Vi kunne mærke, at 
franskmændene var meget glade og stolte over, at vi var ta-
get den lange vej for at være med, og vi var lige så beærede, 
fortæller kommunikationsassistent Johnny Leth Andersen. 

Fest i ’orange et bleu’ 
Ceremonien blev afsluttet cirka kl. 19.30, og så var det af-
sted mod nye oplevelser. Den danske delegation var også 
indbudt til jubilæumsfestmiddag sammen med mange af de 
andre delegationer og frivillige. Franske vine, fransk mad 
og ikke mindst franske oste var på menukortet, og på sce-
nen spillede liveorkesteret op til dans. Det var tydeligt at 

se, at sammenholdet blandt de franske frivillige var i top, 
også selvom de kom fra hver sin afkrog af Frankrig. 

Der blev danset, hygget og festet. Der var gjort meget ud af 
det hele, og temaet var "orange et bleu" (orange & blå) for 
at symbolisere de internationale civilforsvars farver. Der 
var blåt og orange lys over alt, og kombineret med mere end 
900 frivillige i orange og blå uniformer var stemningen helt 
i tråd med civilforsvarets ånd. 

Festlighederne blev afsluttet kl. 01.00, og den danske dele-
gation begav sig mod udgangen for at nå at give hånd og 
sige farvel og tak til så mange som muligt. Der blev også 
udvekslet våbenskjold og logoer med samlerne. 

Ny viden med hjem 
Søndag den 25. oktober var udstillingens dag. Den danske 
delegation mødte op på rådhuspladsen i Paris ved 11-tiden. 
Her havde Protection Civile de Paris lavet en stor udstilling 
med deres materiel. Behandlingsplads, ambulancer, både, 
segways, kommandoposter, cykler og telte til krisehjælp var 
en del af udstillingen. 

Den danske delegation mødte op i civil, men blev lynhurtig 
spottet af de franske kollegaer, og så gik snakken naturligt igen. 
Forklaringer om brugen af udstyret, organisering af frivillige i 
Frankrig og uddannelsesniveauer var noget af den viden, som 
de danske beredskabsfolk fik med hjem i rygsækken. Delega-
tionen landede i Billund lufthavn søndag aften kl. 22.50. 

Den danske delegation, der deltog 
i Cérémonie de la Flamme på vegne af 
Beredskabsforbundet bestod af: 
Per Højen, vicekredsleder Hjørring 
Johnny Leth Andersen, kommunikationsassistent Herning 
Bent Kristensen, kredsleder Esbjerg 
Torben Vesterskov Jensen. konsulent Syddanmark

FAKTA
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Fire dage og tusind  
flygtninge og migranter
1.000 flygtninge og migranter gik i september 2015 i land i Rødbyhavn, og det gav  
beredskabet en kæmpeopgave, som ikke mindst blev løst takket være frivillige kræfter

Af Johannes Nord Jørgensen, Foto: Ernst Van Norde, Illustration: Colourbox
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E 
uropa oplevede i efteråret 2015 en enorm til-
strømning af flygtninge. Mange af dem fra Syri-
en. Det danske politi vurderede, at der i løbet af 

bare to måneder vandrede mindst 56.000 flygtninge over 
den danske grænse. En opgave, der kan være vanskelig at 
håndtere, men som altid, når situationen kræver det, stod 
det danske beredskab parat med en hurtig og professionel 
indsats. I dagene omkring den 7. september opstod netop 
en sådan situation. Over 5.000 flygtninge søgte mod Dan-
mark, og historien var på forsiden af samtlige danske dag-
blade. Det politiske Danmark gennemgik nogle højspænd-
te dage, hvor både regeringen og oppositionen ivrigt 
debatterede, hvordan situationen skulle løses. I Rødbyhavn 
ankom færgen fra Tyskland flere gange om dagen, og den 
7. september begyndte flere hundrede flygtninge at ankom-
me til den lille havneby på Lolland.  Politiet, Beredskabet, 
Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp stod klar med hjælp 
til de mange mennesker, der ankom med færgen efter en 
lang og hård tur op gennem Europa. 

Basale fornødenheder 
At en stor skare mennesker var på vej mod Danmark havde 
stået klart i nogle dage, men det præcise antal flygtninge 
kendte ingen. Det var derfor en kompleks opgave, som 
blev givet til Lolland-Falster Brandvæsen den 7.  septem-
ber 2015. 

– I første omgang skulle vi gøre klar til at modtage 500 
mennesker, men i løbet af dagen hævede politiet antallet til 
1.000. Det var en indkvarteringsopgave, og vi gik i gang 
med at løse den, som havde det været enhver anden logi-
stisk opgave. Der skulle specifikt kigges på de praktiske 
udfordringer med indkvarteringen. Vi skulle fremskaffe 
noget, de kunne sove i og på. Der skulle sørges for mad, og 
lægehjælp skulle være til rådighed, siger Peter Søe, der er 
beredskabschef ved Lolland-Falster Brandvæsen. 

I de følgende timer traf Peter Søe og resten af beredskabet 
mange beslutninger. De fleste blev truffet i tæt samarbejde 
med politiet, der havde deres egne krav til de lokaliteter, 
som skulle bruges til indkvartering. De skulle være relativt 
lette at overskue, og der måtte helst ikke være for mange 
bygninger i brug på én gang. Lolland-Falster Brandvæsen 
var sammen med Lolland Kommune i stand til at opfylde 
politiets ønsker.

– Vi tog kontakt til kommunens ejendomscenter, og deri-
gennem fandt vi frem til en nedlagt skole og en sportshal. 

Kommunen sørgede for, at der blev gjort rent, mens vi gen-
nemgik vores lager af madrasser og tæpper. Vi tog kontakt 
til et centralvaskeri på Lolland, der kunne levere sengetøj, 
og så var der en del fornødenheder, der skulle købes, for-
klarer Peter Søe om den store logistiske opgave, der gik 
forud for modtagelsen af de mange flygtninge. 

Parathed i beredskabet 
Det stod hurtigt klart, at store dele af de ankomne flygtnin-
ge ville søge mod Sverige. Ad hvilken rute var dog på det 
tidspunkt et ubesvaret spørgsmål. En mulighed kunne være 
færgen mellem Helsingør og Helsingborg, og derfor gjorde 
Beredskabet i Nordsjælland sig klar til at modtage 400 
flygtninge, der alle skulle hjælpes bedst muligt. 

– Det er klart, at der er en masse udfordringer forbundet med 
sådan en opgave. Der er en sprogbarriere, og vi var også be-
vidste om, at vores uniformer minder lidt om politiets, og det 
kunne måske give anledning til nogle misforståelser.  Så er 
der jo hele logistikken i det, men vi fandt ud af det, forklarer 
lederen i Kreds Nordsjælland, Lars Kirchhoff. 

Stort set alle flygtninge valgte at søge mod København, 
hvor togforbindelser var den foretrukne vej til Sverige. 
Dermed fik Lars Kirchhoff og de mange frivillige ikke be-
hov for den indkvartering, som de sammen med brandvæ-
senet havde stablet på benene. Kredslederen forklarer dog, 
at arbejdet ingenlunde var spildt. 
– Vi har lært enormt meget af det, og indsatsen viste, at vi 
kan håndtere den slags opgaver. Nogle af os frivillige har 
jo nærmest været med siden den kolde krigs tid, og vi har 
kompetencerne til eksempelvis at omdanne en sportshal til 
et flygtningecenter. Vi så også en stor villighed til at hjæl-
pe. Det er jo dejligt, men det er vigtigt, at det bliver sat i 
system. Det arbejde, der bliver lavet, er virkelig noget, der 
gavner, forklarer Lars Kirchhoff.

En kæmpe tak til frivillige 
Bidraget fra frivillige kræfter var en essentiel del af løsnin-
gen af den opgave, som beredskabet stod overfor d. 7. sep-
tember 2015. Lolland-Falster Brandvæsens mange frivilli-
ge udførte et meget kompetent og koncentreret stykke 
arbejde i de fire dage, som indsatsen strakte sig over. Også 
Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp ydede et kæmpe bi-
drag, der også var afhængigt af frivillige kræfter. 

– Det betyder helt ekstremt meget, at vi kan trække på fri-
villige kræfter. Som beredskab kunne vi ikke have løftet 
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den opgave, hvis vi ikke havde haft de frivillige. Hvis vi ikke 
havde haft dem, så havde det ikke set særlig godt ud, og så er 
jeg ikke sikker på, at vi var kommet i mål med en løsning, 
som den vi lykkedes med. Så fra min side skal der lyde en 
kæmpe tak til vores frivillige. Både for den indsats, de levere-
de, men også fordi de altid står til rådighed. siger Peter Søe.

Civilt samarbejde 
Flygtningesituationen var som nævnt den ubestridt største 
mediehistorie i september 2015, og mange borgere var klar 
til at tilbyde deres hjælp. Adskillige danskere satte sig bag 
rattet og kørte flygtningene i møde, så de kunne få lettet 
deres rejse. Også i Rødbyhavn var der mange civile, der 
eksempelvis bragte mad og hjælp til flygtningene. En sym-
patisk handling, der dog også satte fokus på, at frivillig 
hjælp har behov for koordinering. 

– Når der bliver bragt mad ind fra borgere, så har vi ingen 
mulighed for at kontrollere den. Vi ved ikke, hvor længe 
den har været undervejs, og vi ved ikke, om fødevarerne er 

blevet behandlet forsvarligt. Det betyder, at vi rent faktisk 
ikke må udlevere maden. Det er rigtig ærgerligt, når nu en 
borger har brugt penge på noget, som er gjort i den bedste 
mening. Derfor ligger der en stor opgave i at fortælle, at vi 
sætter stor pris på hjælpen, men at det er bedre, at folk hen-
vender sig til eksempelvis Røde Kors, som så kan fortælle, 
hvad de har behov for, forklarer beredskabschef Peter Søe, 
og han bakkes op af Britta Mortensen, der er vicelandschef 
i Beredskabsforbundet. 

– Frivillig hjælp fra borgerne er kun godt, så længe den bli-
ver koordineret. Der kan beredskabet lære noget, og vi 
kunne godt være mere styrende på det område. Befolknin-
gen har jo de bedste intentioner, men der var ikke nogen til 
at gå ud i pressen og sige, at nu havde vi ikke behov for 
mere. Det er noget, beredskabet skal tage højde for i frem-
tiden, siger Britta Mortensen.

I sikker havn
Omkring 1.000 flygtninge ankom til Rødbyhavn fra den 7. 
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til den 9. september. Da beredskabet havde flest flygtninge 
indkvarteret, sov og spiste 500 mennesker i de faciliteter, 
der var stillet til rådighed. Den konstante strøm af flygtnin-
ge betød, at beredskabet hele tiden skulle have en såkaldt 
buffer på deres kapacitet. Ville der ankomme 50 eller 500 
mennesker i løbet af de næste timer? Ingen vidste det. Pe-
ter Søe og Lolland-Falster Brandvæsen skaffede materiel, 
hvor de kunne, og det endte da også med, at der altid var 
ledig kapacitet, når flere trætte flygtninge gik i havn. 

– Vi startede op mandag formiddag, og torsdag morgen var 
der faktisk kun nogle få personer tilbage. Vores folk var brug-
te bagefter, men omvendt så var det her jo en situation, som 
beredskabet gerne skulle være gearet til at løfte. Nu var det en 
indkvarteringsopgave, men det kunne jo også have været an-
dre opgaver, eksempelvis en oversvømmelse, siger Peter Søe, 
der med tilfredshed kan kigge tilbage på nogle hektiske dage, 
hvor hele Danmark havde et øje på Rødbyhavn. 

En erfaring rigere 
Indsatsen i de fire dage i september viste klart og tydeligt, 
at det danske beredskab er i stand til at håndtere forskellige 
situationer, når de måtte opstå. Der blev handlet køligt og 
effektivt, og opgaven blev løst tilfredsstillende. Ikke 
mindst takket være de frivilliges indsats. Selv de bedste 
indsatser har dog krav på efterfølgende evaluering. Der er 
altid ting, der kan forbedres. 

– Vi har i Beredskabsforbundet noget, vi kalder katastrofe-
frivillige. Det er bygget op, så Beredskabsforbundet kan 

oprette et sekretariat, hvor folk kan henvende sig, hvis de 
gerne vil hjælpe. Dermed kan vi styre det og sende eksem-
pelvis fem mand hen til beredskabschefen, hvis det lige er 
dem, han står og mangler. Den del af organisationen har 
aldrig været fuldt funktionsdygtig, men det kan være en 
mulighed i fremtiden, lyder det fra vicelandschef Britta 
Mortensen. 

Lolland-Falster Brandvæsen er i dag endnu bedre rustet til 
at løse store opgaver, hvor der skal etableres indkvartering. 
Efterfølgende blev der købt 500 luftmadrasser og et tilsva-
rende antal soveposer, så opstår situationen igen, vil kapa-
citeten og tilgængeligheden være markant større. Lignen-
de indkøb er foretaget flere steder i landet, hvor der i alt er 
indkøbt 1.500 sæt, der kan tages i brug med kort varsel. 
Peter Søe fastholder, at frivillige kræfter er en essentiel del 
af mange beredskabsmæssige indsatser, og fremadrettet vil 
han gerne kunne udnytte deres kompetencer endnu bedre. 

– Vi kigger i øjeblikket på, hvordan vi får uddannet vores 
frivillige, så de kan tage hånd om de frivillige fra andre in-
stanser. Et eksempel kunne være, at der kommer en gruppe 
fra hjemmeværnet. Der vil vi gerne kunne stille med en 
specialuddannet, der har kompetencerne til at sætte indsat-
sen i system. Vores frivillige skal være dem, der har viden 
og kapacitet til at løfte alle opgavesæt og altså også koor-
dinere andre frivillige.
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Østbørn  
Når Hjælp er en Æressag & 
Service Above Self
Af redaktionen, 
Foto: William Heering og Niels Ruddy Hansen

F 
or 23. gang inviterede Beredskabsforbundets Pro-
jekt Østbørn 120 polske børnehjemsbørn  
til Danmark på to ugers sommerlejr fyldt med 

gode oplevelser og omsorg. Der er tale om dårligt stillede 
børn, både forældreløse børn og børn, som forældrene ikke 
har kunnet tage vare på. De polske børnehjem har ubeskri-
veligt svære forhold i et lokalsamfund, hvor det er svært 
for familierne at overvinde arbejdsløsheden. Projektet op-
deles på fire lejre med 30 børn i hver.  Sommerlejrene af-
holdes i ugerne 27 og 28 på fire steder rundt omkring i lan-
det: Lilje lejeren – Region Nordjylland, Hjørring-området, 
Anemone lejren – Region Syddanmark, Kolding-området, 
Mælkebøtte lejren – Region Hovedstaden, Ishøj og Rose 
lejren – Region Midtjylland, Holstebro-området.

De frivillige, som står for Projekt Østbørn, har siden 
1992 brugt to uger af deres sommerferie på at skabe de 
bedste rammer for børnene. Der lægges hvert år 25.000 
frivilligtimer. Det er også de frivillige fra Beredskabs-
forbundet, som selv anskaffer midlerne til denne helt 
særlige humanitære opgave, der selvfinansieres gennem 
forskellige donationer – alt fra økonomisk støtte til pro-
dukter og gratisydelser. Mange sponsorer vender hel-
digvis tilbage med en hjælpende hånd år efter år. Blandt 
andet er de danske Rotary-klubber flittige med at an-
skaffe donationer.

Magasinets redaktion deltog i ét af årets arrangementer, 
afholdt på Havreholm Slot for de polske børn fra Mælke-

bøttelejren i Ishøj. Helsingør Dagblad var også tilstede for 
at dække dagens begivenhed.

Arrangementet blev både sponseret og iscenesat af præsi-
denten for Københavns Rotary Klub, Lau Lauritsen, og 
bar præg af Rotary’s sande DNA: Service Above Self. 

Lau Lauritsen tog på sin og Københavns Rotary Klub’s 
vegne initiativet til at invitere børn fra Mælkebøtte lejren 
sammen med deres polske pædagoger, de frivillige fra Be-
redskabsforbundet og en række rotarianere med deres 
børn, på heldags oplevelser på Havreholm Slot, den be-
rømte ferieattraktion i Nordsjælland.

Udover en dejlig frokost i overdådige mængder i Skovhyt-
ten og rundvisning på hotellets hovedbygning, var ho-
vedattraktionen for børnene helt klart konkurrencen i klat-
reparken ”Til Tops”. 

Konkurrencen gik ud på at klatre i trætoppe i op til 20 me-
ters højde og efterfølgende finde ned via 200-300 meter 
lange svævebaner. Både børn og deres pædagoger havde 
set meget frem til denne oplevelse.

Vejret bragte desværre ikke solskin. Tværtimod. Som Hel-
singør Dagblad udtrykte det i næste dags avis: ”Regnen 
stod ned i stænger, der var tykkere end træstammerne i 
skovvæksten omkring Havreholm Slot. Men feriebørnene 
fra Polen trodsede skybruddet".
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De var ganske enkelt helt vilde med klatre-konkurrencen 
og ville ivrigt fortsætte legen trods silende regn.  

Sidst på dagen, efter store mængder af varme drikkevarer 
akkompagneret af søde sager, altsammen i den lune og 
hyggelige skovhytte, blev det tid til et fællesfoto og en 
overraskelse i form af diplomer til deltagerne. Ambassadør 
for Beredskabsforbundet, grevinde Cath Alexandrine Dan-
neskiold-Samsøe, der også er medlem af Københavns Ro-
tary Klub, havde fremstillet meget fine diplomer i en smuk 
indramning, som Rotary-præsidenten, Lau  Lauritsen 
overrakte til alle deltagende børn – og også til de meget 
overraskede pædagoger. 

Det var et meget rørende øjeblik at se et glimt af en tåre i 
øjnene på de polske børn – en tåre af glæde for den aner-
kendelse og enestående belønning i form af de fine diplo-
mer. Præsidenten for Rotary Klubben, Lau Lauritsen, blev 
selv på en og samme tid både meget rørt og meget begej-
stret, så han foreslog at gentage oplevelsen næste sommer.
– Jeg havde ikke forventet andet end at møde 30 meget 
søde børn fra Polen. Jeg havde ikke forventet, at de var så 
ydmyge, varme og eksemplarisk velopdragne, med mane-
rer, som mange af vores lokale børn kunne have gavn af at 
lære. Jeg er meget rørt og vil gerne gentage denne oplevel-
se, som har beriget mig som menneske, sagde den generø-
se præsident for Københavns Rotary Klub, Lau Lauritsen. 

Den uheldige regn var ikke til gavn, men Havreholm Slots 
smukke omgivelser dannede en malerisk ramme om en al-

ligevel uforglemmelig dag for alle de regnvåde deltagere. 
Og begivenheden var også en af forsidehistorierne   i Hel-
singør Dagblad.

Sommerlejrene gør altså en forskel. ”Børnene har lært at 
smile, mens de har været i Danmark”, fortalte en polsk 
børnehjemsleder efter en lejrtur. 

Vi kan reflekterende konkludere, at det at give i sig selv er 
en stor gave!

På perfekt vis bragte denne oplevelse Beredskabsforbun-
dets Projekt Østbørn og Københavns Rotary Klubs mål 
sammen.

Når Hjælp er en Æressag og Service Above Self.
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OM LEJRENE 

Mælkebøtte lejren – Region Hovedstaden, Ishøj området
Mælkebøttelejren går meget op i at bringe de polske børn, som kommer fra et tungt belastet industriområde i syd-vest Polen, på aktiviteter i den friske luft, hvor 
de kan opleve skoven eller lege på stranden. Udover det, tilbringer de meget tid på lange cykelture. Sidste år fik de foræret 30 splinternye cykler og cykelhjelme 
af Københavns Rotary klub. Cyklerne opbevares på Gjeddesdal Gods, hvor de serviceres og forberedes til næste sommer, når Beredskabsforbundet byder vel-
kommen til nye polske børn på sommerlejr 2016. Børnene får motion, frisk luft, samt oplever mere af det danske landskab. Udover deres yndlings-motionsakti-
viteter, var børn fra Mælkebøttelejren glade for besøg i Tivoli og Københavns Zoo, og de inviterede deres sponsorer til en disco-aften. De var meget glade for 
turen med kanalrundfart i København og for det fornemme heldagsbesøg på Havreholm Slot, i Københavns Rotary Klub regi, hvor de deltog i klatrekonkurren-
cen ”Til Tops”, og alle blev belønnet med de fineste diplomer. 

Anemone lejren – Region Syddanmark, Kolding området 
Ungerne fejrede en af pigernes fødselsdag, besøgte Skærup Zoo, blev modtaget af borgmesteren til frokost og fik en køretur bagpå 30 Harley Davidson entusia-
sters motorcykler. Vi besøgte også Odense Brandvæsen, som sammen med juniorkorpset arrangerede den sjoveste dag for børnene. Her fik de lov til at lege med 
stigevogn, med strålerør, fik en tur gennem røgdykkerbanen og en tur i redningsbåd. Dagen hos Brandvæsenet afsluttedes med en gave bestående af en rygsæk, 
en bamse og en førstehjælpstaske til hvert barn. De besøgte naturlegepladsen i Middelfart, hvor de lavede bål med snobrød og pølser. Desuden besøgte de Lego-
land, Slotssøbadet, Dinoland i Fredericia samt Koldings Windsurfing klub, hvor de surfede i selskab med TV Kolding.

Lilje lejeren – Region Nordjylland, Hjørring området
Generelt var børnene fra Lilje lejren meget glade for at fodre dyr og for arbejdet med kunsthåndværk, hvor de lavede armbånd, halskæder, tegninger, perlepla-
der, ansigtsmaling mm. En af deres første ture gik til Nordsøens Oceanarium i Hirtshals, hvor de med stor interesse studerede fisk. Derefter gik turen til Farm 
Fun i Hirtshals, hvor de kunne fodre dyr og komme meget tæt på kronvildt. De var også i Cirkus Dannebrog og i Faarup Sommerland. De blev inviteret til gal-
lamiddag med rød løber, ”drinks” og en 3-retters menu, hvor tjener-teamet lavede spas og ballade under serveringen. De besøgte det gæstfri Vrå, hvor de spille-
de fodbold, lavede perler, træarbejder mm. I Hjørring by gik turen forbi McDonalds for et Happy Meal, og så tog de til Svanelunden for at fodre svaner og ænder.

Rose lejren – Region Midtjylland, Holstebro området 
Børnene besøgte Holstebro Sygehus for at se, hvordan man laver mad til så mange mennesker. En af dagene blev brugt på bolchekogeri til glæde for alle. De 
blev også inviteret hen på den lokale falck-station for at se på ambulancer og brandbiler, og de fik lov til at kravle, kigge og pille ved bilerne til den store guld-
medalje. De fik besøg og underholdning af den lokale tryllekunstner, Bjerre. De var på tur til Århus, hvor Beredskabet i Århus havde inviteret til frokost i Sal-
ling og efterfølgende tur i Tivoli Friheden med aftensmad i Spiseriet. De blev meget glade for en afslutningsaften, som bød på festmiddag med en omgang disco 
på Beredskabsgården, hvor de blev overrasket med diplomer og gaver.

Kontakt redaktionen, hvis du også vil give støtte og gode minder til udsatte børn: bf@beredskab.dk

FAKTA
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U 
dgangspunktet for at etablere et brandkadetpro-
jekt udsprang af behovet for at prøve at fjerne 
unge i de mere belastede boligkvarterer, som gik 

rundt og lavede hærværksbrande, ved at give dem noget andet 
at samles om. Løbende er der blevet skabt særlige uddannel-
ser og klubber, hvor de unge kan komme og mødes i stedet for 
at hænge ud i boligområderne. Samtidig har det været med til 
at skabe en positiv dialog mellem de unge og de uniformere-
de, fordi de har lært, at når brandvæsnet kommer, så er det 
ikke for at genere, men for at gøre en indsats.  En indsats, de 
nu også selv har mulighed for at blive en del af. 

De unge kan meget 
mere, end de tror 
Brandstationer i hele landet er med til at uddanne unge brandkadetter, og giver dem  
dermed mulighed for at lære nye både faglige og sociale kompetencer.
Af Bibi Kirkegaard, kommunikationskonsulent 
Foto: Loui Fanning

Alle kan blive brandkadet 
Claus Gärtner, der var med til at uddanne nogle af de allerfør-
ste brandkadetter i Roskilde Brandvæsen, vil dog gerne ned-
bryde den opfattelse, at brandkadet-uddannelsen kun er med 
fokus på udsatte unge, der ellers bare sætter ild til det hele. 

– Alle unge, der har brug for et alternativ i hverdagen kan 
komme og blive en del af brandkadet-korpset i Brandkadet-
ter i Danmark. Vi møder f.eks. også mange med sociale ud-
fordringer. Unge, der gemmer sig på værelset med en com-
puter og kun har et netværk, der består af onlinevenner. Dem 
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arbejder vi med at få til at åbne sig op og komme mere ud, 
og som brandkadetter får de forholdsvis hurtigt flere sociale 
og faglige kompetencer. 

Claus var også en del af den arbejdsgruppe på otte, der var 
med til at organisere og afvikle det allerførste sommertræf 
for brandkadetter fra hele landet. 50 unge i alderen 10-19 år 
slog sidste weekend i maj lejr på den lille ø, Femø, der ligger 
i Smålandshavet nord for Lolland. Sommertræffet var arran-
geret af Beredskabsforbundet i samarbejde med Brandka-
detter i Danmark (BID). 

– Det er ikke alle steder, folk accepterer, at vi kører rundt 
og laver øvelser med blå blink om natten, men vi har fået 
et godt samarbejde med beboerne på øen, fordi vi har væ-
ret der et par gange med brandkadetterne fra Roskilde 
Brandvæsen. De bakker op om projektet – og synes også, 
det er dejligt, at der sker noget på øen. Flere af dem funge-
rer desuden som figuranter ved vores øvelser. 

Styrket samarbejde og kommunikation 
Tanken med sommertræffet var, at det skulle have et både 
socialt og beredskabsfagligt indhold, og hele øen blev ta-
get i brug. 

– Vi havde lavet det som et orienteringsløb med poster 
rundt på hele øen – omkring 12 i alt. Ved hver post stod 
der voksne instruktører og tog imod kadetterne for at 
guide dem gennem den øvelse eller opgave, der var på 
posten. Der blev undervejs trænet en masse både bered-
skabsfagligt og socialt med bl.a. brandslukning, første-
hjælp og redning af en mand (i form af en dukke, der 
skulle forstille en sejler), der var faldet overbord og lå 
livløs i vandet. Alle øvelser, der lagde op til forståelsen 

af, hvor vigtigt det er at samarbejde, og hvor vigtig god 
og klar kommunikation er. 

Claus og de andre i gruppen af arrangører har evalueret 
træffet som en stor succes, ligesom tilbagemeldingerne fra 
de unge har været meget positive. 

– De unge synes, det har været en fed oplevelse. Dels i for-
hold til alle opgaverne og måden at blive udfordret på, men 
også det at møde en masse andre unge, der er samme sted 
som dem selv både socialt og mentalt. Faktisk har flere af 
dem knyttet nye venskaber – også på tværs af landet – som 
de har bevaret efterfølgende, siger Claus, som gerne ser, at 
der bliver mulighed for at lave et sommertræf for de unge 
brandkadetter igen. 

 – Det mest fantastiske ved at arbejde med brandkadetter er 
at se dem opdage, at de kan meget mere, end de tror, og 
opleve dem vokse af det, fastslår Claus Gärtner.

Brandkadetter i Danmark 
Brandkadetter i Danmark er et initiativ under Foreningen af Kommu-
nale Brandvæsner, finansieret af TrygFonden. Brandkadet-uddannelsen 
er et samarbejde mellem BiD (Brandkadetter i Danmark) og Bered-
skabsforbundet.   
Formålet er at:  
•  bygge bro mellem de unge og brand- og redningspersonel 
•  tilbyde aktiviteter, der udfordrer hærværksbrande og marginalisering 
• give de unge en meningsfuld tilgang til uddannelse og job 
• styrke de unges deltagelse i deres lokalmiljø 
•  give indsatspersonel et bredere kendskab til ungemiljøer i udsatte 

boligområder

FAKTA
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K 
orps fra seks byer havde tilmeldt sig sommertræf-
fet på Femø, og de havde i forvejen fået tilsendt et 
overordnet program for weekendens forløb. Dog 

uden vished om de faglige udfordringer, de skulle håndtere i 
løbet af de tre dage på Femø. Lørdag morgen blev de unge 
delt i hold på tværs af grupper, og de ville i løbet af dagen 
komme rundt til 10-12 forskellige poster med øvelser.

Høje forventninger
Forud for holdenes afgang, blev de unge bedt om at sætte 
ord på deres forventninger til dagens forløb. Her skrev nogle 
af de unge, at de havde høje forventninger til nogle sjove dage 
med nye venskaber og oplevelser samt et stort fællesskab.
Ordene teamwork, hygge, telt og sol, øvelser, aktiviteter 
samt hårdt arbejde blev også nævnt. Og det, de glædede sig 
mest til, var at lære nye mennesker at kende i kombination 
med faglige udfordringer.

Efter en hård øvelsesdag beskrev de unge efterfølgende 
sommertræffet med ord som: ubeskriveligt, udmattende, 

Teamwork, hygge og 
hårdt arbejde

I alt 80 børn og voksne på Femø mødtes til sommertræf arrangeret af  
Brandkadetter i Danmark (BID) og Beredskabsforbundet. Målet for weekenden  
var at stimulere sanserne og blive udfordret på de fire grundlæggende principper  

for brandkadetter: Mod, Respekt, Fællesskab og Disciplin. 
Af Mette Højgård  

Foto: Loui Fanning

uforglemmeligt, super, fællesskab, spændende og sjovt. 
Mange af deres forventninger var altså blevet opfyldt.

Lyst til mere 
De unge oplevede, at det bedste og sjoveste var en dag med 
forbrændingsøvelse, slukning af gaskar, røgdykkerøvelse  
og – via godt teamwork – at bygge en brandbil af LEGO.
Sove med vennerne, gode vejrabatter, mad, mange menne-
sker, sove i telt, slappe af og få nye venner, var også med 
til give en god oplevelse.

Det at arbejde sammen i en blandet gruppe med piger og 
drenge var en succes. En lille smule akavet i starten for nogle, 
men efterfølgende super fedt, og det gav et godt sammenhold.

Der var dog også ønske om forbedringer til næste sommer-
træf, bl.a. at det kan blive et træf over mere end tre dage med 
flere vandposter, bedre sovefaciliteter, mere kage og kaffe 
samt natøvelser. Så disse forbedringsforslag vil uden tvivl 
danne grundlag for planlægningen af næste sommertræf.
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Der er sagt og skrevet mangt og meget om Ro-
bust Borger. Beredskabsforbundets storstilede 
plan skal over de næste 30 år uddanne en million 

danskere, der qua et kort kursus vil være i stand til at imøde-
gå en masse udfordringer og situationer. Robust Borger er 
allere de godt på skinner, men én million er et stort tal, som 
kræver adgang til mange mennesker. Et stort skridt på vejen 
blev taget i april, hvor startskuddet lød til et samarbejde med 
boligselskabet Domea.

– Det, der tiltaler mig ved Domea, er deres store boligmasse. 
Det er et godt skridt på vejen i forhold til at nå en million Ro-
buste Borgere. Med Domea kan vi uddanne i ret store klum-
per, hvor vi målretter indsatsen mod en boligforening, hvor 
der måske er tusinde beboere. Så kan vi afholde kurser, hvor 
vi kan have 50 eller 60 kursister ad gangen. Ejendomsselska-
bet er med andre ord vores kontakt ind, forklarer Steen Svan-
holmer, der er chefkonsulent ved  Beredskabsforbundet.

Mund til mund 
Domea administrerer 42.000 boliger over hele Danmark, 
og er dermed et af de større ejendomsselskaber i landet. De 
har boliger af forskellig type, og det nystartede samarbejde 
kan måske være med til at løfte Robust Borger til nye høj-
der. Folk taler med hinanden i boligforeninger. De kan 
godt lide at fortælle en historie om noget, de har lært. Det 
mener i hvert fald både Domea og Beredskabsforbundet, 
der håber, at projektet kan sprede sig som ringe i vandet, 
når først en del af beboerne har fået indblik i, hvad kurser-
ne kan tilbyde. Robust Borger vil dermed vokse sig større 

ved hjælp af mund til mundmetoden for nu at bruge et ud-
tryk, der passer til lejligheden. 

– Et ejendomsselskab kan give os større volumen og bred-
de end de almindelige kurser. Når Domea konceptet kører 
strømlinet, så begynder vi at rulle det ud til de øvrige bo-
ligselskaber. Lige nu har vi syv kurser alene i maj, og alle 
de tidligere boligforeninger er vendt tilbage og fortæller, at 
vi er meget velkomne til at afholde fl ere kurser, siger Steen 
Svanholmer. 

Allerede nu er der afholdt kurser i bl.a. Ballerup, Holbæk 
og Haderslev og Vejle. Tilbagemeldingerne har udeluk-
kende været positive, og kursisterne tager gladeligt imod 
de mange brugbare informationer. 

En idé opstår 
Steen Svanholmer er manden, der har påtaget sig ansvaret 
for at få søsat Robust Borger. Domeas hovedmand bag sam-
arbejdet med Beredskabsforbundet hedder Preben Christen-
sen og er seniorkonsulent i selskabet. Han har i mange år 
arbejdet med blandt andet brandsikkerhed, og han var med 
det samme begejstret for tanken om at øge trygheden og 
paratheden hos Domeas mange tusinde beboere. 

– Det er snart tre siden, jeg blev indkaldt til et møde på Kø-
benhavns Brandstation, hvor der blev informeret om Ro-
bust Borger. Det var der, vi fi k idéen. Jeg kontaktede Steen 
Svanholmer og spurgte, om vi ikke kunne få det her sam-
arbejde op at stå. Og Domeas ledelse er mere end begej-

Befolkningsuddannelsen Robust Borger har for alvor sat turbo på for 
at nå ud til et langt større publikum end hidtil. Det sker takket være et 

samarbejde med et af landets store ejendomsselskaber, Domea 
Af Johannes Nord Jørgensen Illustration: Beredskabsforbundet

Robust fremskridt

Robust Borger
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Robust Borger

Tilmelding til gratis informationsaften om 

Robust Borger og Brandsikker bolig  

    

   Torsdag den 21. maj, kl. 18.00 - 22.00  

   Beboerhuset, Sønderhaven 96, 6800 Varde 

Tilmelding er efter først til mølle princippet - da der er et 

begrænset antal pladser :-) 

Antal deltagere pr. husstand:  

Navn: 

Adresse:        Postnr.: 

Mail:        Tlf.: 

!
Tilmeldingen sendes senest mandag den 11. maj 2015 til  

Afdelingsbestyrelses formand Birgith Holte Albertsen, 

Sønderhaven 20, 6800 Varde

strede for samarbejdet. Som direktøren har sagt, så er det 
her et sted, hvor Domea også kan gøre opmærksom på de 

bløde værdier i selskabet. Vi fortæller beboerne, at det 
at bo trygt i et hjem er vigtigt, siger Preben Chri-

stensen. 

Et tilpasset format 
Oprindeligt var det fastlagt, at Robust 
Borger kurset skulle bestå af to kurser 
af tre timer hver. Domeas egne erfa-
ringer viste dog, at to kursusdage er 

én for meget, hvis man som arrangør 
ønsker stort fremmøde. Beredskabsfor-

bundet fandt derfor frem til en løsning. 

– Vi tilbød Preben, at vi kunne tilpasse kurset til 
den ejendomstype, som Domea repræsenterer. 

Det er blevet til fi re timers ret hardcore formid-
ling, dialog og aktivitet.  Deltagerne bliver ikke offi -

cielt ”robuste borgere”, men de får et Robust Borger  og 
brandsikkerhedsdiplom. Vi når hele pensum rundt, og vi 

står med et produkt, hvor vi på fi re timer formidler vigtig 
information, som beboerne virkelig føler, at de kan bruge, 
fortæller Steen Svanholmer. 

Også Domea er meget begejstret for den modta-
gelse, som kurserne har fået i landets bolig-

foreninger, og ligesom Steen Svanholmer 
har Preben Christensen det klare indtryk, at 

kursisterne får reel og brugbar information 
med hjem til deres nu lidt tryggere hverdag. 

– Pludselig bliver beboerne opmærksomme på, at 
det altså er en god idé at have viden og en plan for, hvad 

der skal gøres, når der opstår problemer. Det er også et 
spørgsmål om at hjælpe dem, der har brug for det, eksem-
pelvis de ældre beboere. Folk kommer hen til os og viser 
deres taknemmelighed. De synes, at det er interessant, og 
de er glade for kurset, fortæller Preben Christensen og til-
føjer, at han ikke tidligere har oplevet den samme modta-
gelse, når han selv og Domea har haft fokus på brandsik-
kerhed. 

En dannelsesproces in spe 
Beredskabsforbundet vil komme til at uddanne robuste 
borgere i mange år fremover. Samarbejdet med Domea er 
et trin på en ganske lang stige, men de første skridt er som 
bekendt de sværeste. Steen Svanholmer og Beredskabsfor-
bundet er ikke i tvivl om Robust Borgers berettigelse, men 

gætter også på, at visionen vil udvikle og forandre sig med 
tiden. 

– Vi siger, at vi gerne vil have en million robuste borgere 
over de næste 30 år. Det svarer til en generation. Jeg tror, 
at på et tidspunkt vil det blive en almindelig dannelsespro-
ces, hvor man automatisk sørger for, at man selv og ens 
børn er bevidste om at kunne klare forskellige situationer. 
Så jeg tror, at Robust Borger vil ændre sig over de næste 
syv otte år. Det vil blive noget andet, når vi får rigtigt fat, 
siger Steen Svanholmer, der også ser frem til den dag, hvor 
Beredskabsforbundet vil kunne se en målbar forbedring.

– Beboerne bliver bedre rustet til at imødegå en masse si-
tuationer. Det kan være brand, storm eller andre ting. Vi 
tilpasser kurset til den enkelte boligforening og den enkel-
te situation. På sigt kan man jo så gå ud og tale med bered-
skabscheferne og sige, at vi har mange robuste borgere i 
den og den boligforening men knapt så mange i andre. 
Dermed kan vi få svar på, om det har en målbar effekt, af-
slutter chefkonsulent i Beredskabsforbundet, Steen Svan-
holmer. 
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Bor du brandsikkert ? 

Ja Nej 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

Har du mindst én røgalarm i boligen? 

Hyler røgalarmen, når du trykker på testknappen?	  

Tester du jævnligt røgalarmerne – og altid når du 

vender hjem fra ferie?	  

Har du et nyt batteri liggende klar, så du straks kan 

udskifte det gamle, når det er brugt op? 

Tømmer du nogensinde askebægre ud i 
skraldespanden, lige efter de er blevet anvendt? 

Står stearinlys (både fyrfadslys, bloklys og kronelys) 

sikkert, og i god afstand fra noget, der kan brænde? 
Husker du altid at slukke de levende 
lys, når du forlader et rum? 

Stiller du nogensinde ting på dit komfur, 
som kan brænde? 

Ved du hvilket nummer, du skal ringer efter hjælp på, 

hvis det brænder?  

1-1-2 
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L 
idt over kl. 9 drog vi af sted med metroen til Fre-
deriksberg. Spændte var vi. For hvad ventede os? 
Vi havde smuglæst inden, og Ole mente  

f.eks., at kurset i hvert fald ville handle om at kunne klare 
sig uden adgang til vand, varme og strøm i 72 timer. Så vi 
skal kunne tappe og opbevare minimum 18 liter vand, da 
hver voksen skal have mindst 2 liter vand dagligt, som han 
sagde det, mens vi i vintersolens blege lys gik hen mod 
Frederiksberg Brandstation. 

Vi fandt lokalet og hilste på de to beredskabskvinder, der 
stod for kurset og de andre kursister. Vi var 18, der var til-
meldt, men helt så mange dukkede ikke op. Til gengæld 
var alle aldre repræsenteret, og det skulle vise sig i de ef-
terfølgende fælles diskussioner og gruppearbejder, at vi 
havde meget forskellige udgangspunkter og behov. 

Vidt forskellige behov
Der var f.eks. en ældre kvinde, der boede alene højt oppe 
på fjerde sal midt i byen. Hendes udfordringer handlede 
om at komme sikkert ud. En midaldrende mand fra Ama-
ger havde haft vand i kælderen flere gange og havde nu 
bl.a. sat en vandlås på for at beskytte sig mod det ekstreme 
vejr, som vi får mere og mere af i Danmark i de kommende 

Journalist Dorte J. Thorsen på 45 år var en lørdag i januar 2015 måned 
på Robust Borger-kursus på Frederiksberg Brandstation sammen med 
sin mand Ole og datteren Anna på 13 år. Hun har sendt os denne beret-
ning – om kurset og om den sidste vigtige fase derhjemme

Af Dorte J. Thorsen Foto: Beredskabsforbundet

Jeg er (næsten) en  
Robust Borger

år. Men han ville gerne vide – og kunne – mere.  Der var 
ingen forældre med småbørn på kurset. Der var heller in-
gen skrøbelige ældre. Men netop de to grupper snakkede 
vi meget om. For det er vigtigt i en nødsituation at kunne 
hjælpe dem, der er svagere end en selv, hvis man har over-
skud til det. Det satser jeg på, at vi har i vores familie, især 
efter at vi alle tre er uddannet robuste borgere, for i vores 
ejendom er der mennesker, som ikke vil kunne klare sig 
selv i en nødsituation. 

Og netop vigtigheden af at være forberedt, havde vi, der 
var på kurset, til fælles – også teenagedatteren, der ellers 
ikke havde jublet, da vi tilmeldte os. Men hun blev hurtigt 
så opslugt, at hun ivrigt gav sit besyv med ligesom alle de 
voksne

Den sidste fase
For dagen fløj af sted i en blanding af gruppearbejder, fæl-
les diskussioner og små, informative film – og vintersolen 
sank mod horisonten, mens vi blev enige om, at vi vel i 
grunden havde vidst langt det meste i forvejen. Men dét at 
få hele pakken præsenteret samlet gjorde, at vi føler os no-
get mere robuste overfor en nødsituation, hvad enten den 
er natur- eller menneskeskabt. 

Robust Borger
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Så fi k vi diplomer, tog hjem, og kurset var slut – eller var 
det? Nej, ikke helt. Der er en meget vigtig fase, inden jeg 
for alvor kan kalde mig Robust Borger: Nemlig fasen, 
hvor man er kommet hjem, og man skal iværksætte alt 
det, som man har lært. 
For får man nu pakket – eller i hvert fald planlagt – den 
der evakueringstaske? Får man lagt sine dokumenter på 
et USB-stick, som en af deltagerne foreslog det? Sørger 
man for at have vigtig medicin til minimum en uge? 
Kontaktlinser? Briller? Håndsprit? Ved alle i husstan-
den, hvor der skal slukkes for strøm, gas, varme og 
vand? Får man lagt og øvet en evakueringsplan? Aftalt et 
mødested?

For en rigtig robust borger kan ikke nøjes med at have de 
gode intentioner inde i hovedet eller nede i skuffen, hvor 
kursusmaterialet lægger. Det skal være realiseret i ens 
hjem og ens hverdag. 

Er jeg en rigtig robust borger idag? Ikke endnu. Jeg 
mangler stadig dele af den sidste vigtige fase..., men jeg 
er i gang, og jeg og min familie skal nok nå i mål, så vi 
kan hjælpe os selv – og andre – hvis behovet opstår.

Foto: Elsebeth Jensen

Fakta om Robust Borger
•  Robust Borger er et gratis kursus til alle danskere arrangeret af 

Beredskabsforbundet.
•  Formålet er, at så mange danskere som muligt skal kunne klare sig 

selv i hverdagen og i minimum 72 timer, hvis Danmark rammes af 
naturkatastrofer, ulykker, terror eller andet, der vil sætte samfun-
dets normale funktioner ud af spil. 

• Man skal være fyldt 13 år for at kunne deltage. 
•  Målet er, at mindst én person i hver husstand skal være ”Robust 

Borger”.
• Pt. har ca. 4.500 borgere i Danmark gennemført kurset.
 

FAKTA
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Danmarks sejeste  
efterskoletilbud

Som den første efterskole i Danmark satte  
Midtfyns Efterskole i samarbejde med Brand-  

& Redningscenter Nyborg linjefaget ”Brand 
& Politi” på skemaet.

Af Torben Vesterskov Jensen 
Foto: Nicolai B. Clausen
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Danmarks sejeste efterskoletilbud 

E 
t helt nyt tilbud til de unge mennesker på Midtfyns Ef-
terskole så dagens lys i 2015. Nemlig faget ”Brand og 
Politi”. Den nye linje der er udviklet i tæt samarbejde 

med brandmændene fra Nyborg, er en kombination af Politi- & 
Brandmandsjobbet, hvor de unge får muligheden for at komme 
helt tæt på og få en føling med, hvad politiet og redningsbered-
skabet laver i det daglige. 

–Tilbuddet er det første af sin slags i Danmark, og Midtfyns Efter-
skole glæder sig rigtig meget til at komme i gang med projektet, 
som vil være tilgængeligt for de elever der optages på skolen i ef-
teråret 2015, fortalte efterskolelærer Dan Hansen først på året. 

Linjen beskæftiger sig med to dele: Den fysiske del, som eftersko-
len selv vil tage sig af, hvor de unge som har valgt linjen, skal 
igennem et intenst træningsforløb. I løbet af efterskoleåret bliver 
de unge styrket til at kunne bestå den fysiske optagelsesprøve, der 
er til politiuddannelsen og brandmandsuddannelsen. Og den prak-
tiske del, som vil blive afholdt af brandmænd fra Nyborg og Fyns 
politi. Politidelen vil indeholde en del teori omkring lovgivning 
og rettigheder, og ydermere vil de unge få et kursus i konflikt-
håndtering. Der vil samtidig være øvelser med politihunde og der 
vil blive arbejdet på, at de unge får mulighed for at indgå i demon-
strations-øvelser, hvor de agerer demonstranter. Brandmandsde-
len vil primært indeholde førstehjælp og brandslukning. 

De unge efterskoleelever vil også skulle igennem Robust Bor-
ger-kurset, og der bliver generelt lagt vægt på forebyggelse i 
hele forløbet. Deltagerne på linjen vil også snuse lidt til frigørel-
se, røgdykkerbane og samarbejdsøvelser 

Det nye og attraktive linjeforløb betyder dog ikke, at efterskole-
eleverne slipper for fagene dansk, matematik og sprog sidelø-
bende med tilvalgslinjen. Dem skal de deltage i på lige fod med 
skolens andre elever.

– Der er mange gode muligheder for nogle spændende oplevelser, 
som ingen andre efterskoleelever kan få lige pt. Vil man have lidt 
ekstra spænding i hverdagen, så er Brand- og Politilinjen det rigtige 
valg sagde Nicolaj B. Clausen, beredskabsmester for Brand- & 
Redningscenter Nyborg, i januar 2015.

Og netop nu prøver det første hold efterskoleelever kræfter med 
linjefaget Brand- og Politi på Midtfyns Efterskole. Det vender vi 
naturligvis tilbage til.

Du kan se mere på www.midtfyns-efterskole.dk/politi-brand
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Interview med Stine Arenshøj

D 
a 39-årige Stine Arenshøj i januar måned sagde 
ja til at blive vicelandschef, var det særligt dre-
vet af to ting: lysten til at være med til at gøre 

Beredskabsforbundet mere tydeligt og synligt, så ingen er 
i tvivl om, hvad forbundet er for en størrelse og kender alle 
de frivillige kræfter og kompetencer, vi har at byde på. Og 
lysten til at være talerør for de frivillige, så de får nogle 
gode vilkår og bliver anerkendt for det store stykke arbej-
de, de laver. 

– Helt grundlæggende har vi jo som mennesker brug for 
anerkendelse, ikke mindst de frivillige, der gang på gang 
møder op og udfører et stort stykke arbejde. Når man bru-
ger sin fritid på at give noget til andre, så har man brug for, 
at det bliver lagt mærke til og anerkendt – om det så bare 
er en tak, et skulderklap eller en sommerfest. Det skal vi 
blive bedre til.

De frivillige knokler
Beredskabsforbundet er ikke gode nok til at tale de frivilli-
ges sag, mener Stine. Den respekt, de frivillige fortjener, 
vil hun være med til at bygge op, så de fortsat har lyst til at 
være med. For samfundet kan ikke undvære dem.

– Der er rigtig mange opgaver i samfundet i dag, der lø-
ses af frivillige, så det er rigtig vigtigt, at nogen taler de-
res sag ude i kommunerne. Det er vigtigt, at de har et for-
bund, der passer på dem. Vi ved jo alle sammen at dem, 
der har det godt, arbejder bedre end dem, der ikke har det 
godt.

De frivillige er det  
ekstra i hverdagen 
Der er ingen tvivl om, at det er en stærk og målrettet kvinde, der har sat sig i stolen som 
ny vicelandschef for Beredskabsforbundet. Og så brænder hun for frivillighed og for at 
skabe gode vilkår for den enkelte.

Af Bibi Kirkegaard, kommunikationskonsulent 
Foto: Sissi Langfelt 

Med mange års erfaring fra redningsberedskabet, bl.a. 
som beredskabsinspektør i Guldborgsund, har Stine ofte 
oplevet de frivillige som et folkefærd med meget stor en-
tusiasme og et ønske om at være med til at gøre en for-
skel. 

– Jeg var engang på ude på en opgave på Falster, hvor hele 
syddelen var oversvømmet. De frivillige knoklede døgnet 
rundt en hel uge i træk. De tog fri fra deres arbejde for at 
gøre en ekstra indsats – vi kunne ikke have løst opgaven, 
hvis vi ikke havde haft dem. Der var folk, der ville have 
mistet deres hjem eller deres sommerhus, hvis det ikke 
havde været for alle de frivillige kræfter.

Et velfærdssamfund
De frivillige er det ’ekstra’ i hverdagen, der får det hele til 
at hænge sammen, mener Stine. I et samfund, hvor struk-

Stine Arenshøj - kort cv
2012-nu Founder & CEO – Mind The Human 
2009-14 Beredskabsinspektør – Guldborgsund Redningsberedskab 
2009-14 Indsatsleder – Guldborgsund Redningsberedskab 
2005-09 Holdleder – Guldborgsund Redningsberedskab 
2005-09 Byggesagsbehandler – Guldborgsund Kommune 
2000-05 Murer – J. P. Pedersen & Sønner, Eskilstrup

FAKTA
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Interview med Stine Arenshøj

35

turen har ændret sig, kan vi ikke undvære den 
rummelighed og den vilje til frivillighed, der er 
i Danmark, hvis vi skal løse alle de opgaver, 
der er. Det skal vi tage hånd om, siger vi-
celandschefen.

– Hvis vi ikke havde frivilligheden ville 
Danmark nok ikke være det velfærdsam-
fund, vi i dag giver udtryk for at være. 
Ved for eksempel en gårdbrand vil det 
slet ikke være muligt uden frivillige 
hænder. Det vil være en meget vold-
som belastning på de ansatte brand-
mænd, hvis der ikke er nogle, der 
kan tage over og afl øse, slæbe 
slanger og sørge for, at der er 
vand. For ikke at tale om efters-
lukning og oprydningsarbejdet 
bagefter. Det er dér, vi skal have 
fokus, så beredskaberne bliver 
styrket. Derfor er det vanvittig 
vigtigt, at der er de frivillige at 
trække på.

Klar og synlig 
Noget af det første, Stine ser som 
sin opgave som repræsentant for 
de frivillige, er at komme ud og få 
lavet nogle ordentlige aftaler, så de 
får bedst mulige vilkår. Og så skal 

“Vi skal ud og vise os frem 
og ikke være bange for at 
sige: Se, hvad vi kan!” 
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Interview med Stine Arenshøj

de til hver en tid trygt kunne komme til forbundet og sige, 
hvis de oplever, at der er noget, der ikke fungerer. Så skal 
de lyttes til og have hjælp til ændre på det, der ikke virker. 

 – Jeg vil gerne arbejde for, at vi går mere fra ord til hand-
ling, når det gælder vilkårene for frivillige. Men for at vi 
kan det, skal vi have strukturen i vores organisation på 
plads. Den skal være synlig og tydelig og vise, at vi arbej-
der sammen og vil det samme. At vi taler samme sprog. 
Det giver jo ikke mening, at man i en organisation ubevidst 
kommer til at modarbejde hinanden i stedet for at arbejde 
sammen. Ligesom det heller ikke giver mening, at der be-
redskaberne og forbundet imellem 
kan være en konflikt om, hvem den 
frivillige tilhører. Vi arbejder jo for 
det samme, og det er at gøre en for-
skel og hjælpe andre. Det handler 
ikke om stjerner eller uniformer – det 
handler om at have sit hjerte med i 
det, man gør.

Et fælles ståsted
Allerførst vil Stine ud at se, hvad de 
frivillige laver og høre, hvordan de 
ser på tingene – helt nede på jorden. 

– Jeg har brug for at komme ud og fortælle dem, at hvis de 
har brug for noget, jeg kan bidrage med, kan de til hver en 
tid komme og sige til, så vil jeg gør mit bedste for at hjælpe 
dem eller det på vej. Samtidig har vi brug for som ny ledelse 
at blive helt konkret, så alle er klar over, hvilken position og 
rolle vi har. Vi skal finde et fælles ståsted i den nye struktur 
og det nye, vi gerne vil skabe – og vi skal formidle det, så 
alle ved, hvor vi skal hen.

Derefter er der brug for, at vi begynder at arbejde målrettet 
efter den struktur, vi har fremlagt, så arbejdet bliver så 
nemt som muligt med det bedst mulige resultat. Samtidig 
skal vi selvfølgelig have respekt for, at Beredskabsforbun-
det er en organisation med mange traditioner. Vi skal have 
det hele til at spille sammen.

Se, hvad vi kan
Den nye vicelandschef håber, at 2016 vil blive det år, hvor 
vi som forbund får en ledelsesmæssig struktur, som funge-
rer, til fordel for de frivillige. Så vi ikke bare taler om tinge-
ne men handler på dem. Så der er tillid til os som forbund og 

organisation – både blandt frivillige, sam arbejdspartnere og 
beslutningstagere.

– Ingen skal være i tvivl om, hvem og hvad Beredskabs-
forbundet er. Vi skal være talerør alle steder. På Christians-
borg, i medierne, i styrelsen og hos beredskaberne. Ingen 
skal være i tvivl om, at Beredskabsforbundet eksisterer. Vi 
skal ud og vise os frem og ikke være bange for at sige: Se, 
hvad vi kan – og det giver vi jer gerne.

– Samtidig har vi en vigtig opgave i at gøre danskerne 
mere selvhjulpne. Robust Borger er et sindssygt godt til-

tag. Hvis vi kan være med til at sikre at 
flere kan mere i forhold til at tage hånd 
om sig selv og hinanden, når der sker 
noget uventet, så bliver tingene bare 
lidt nemmere for alle. Hvis vi ikke er 
sikre på det, vi skal, så kan vi have en 
tendens til at lade være. Derfor skal vi 
uddanne danskerne til at være sikre! 

Vi skal lytte og forstå
I sit professionelle liv i dag arbejder 
Stine med at udvikle og styrke menne-
sker i sin egen virksomhed, Mind The 
Human, og hun har udviklet en stor 

faglig tilgang til det at være menneske.

– I Beredskabsforbundet rummer vi jo alle lagene i sam-
fundet blandt vores frivillige. Og lige præcis dér tænker 
jeg, at jeg har en kæmpe ekspertise i både at lytte og for-
stå – og i at få andre til at lytte og forstå. Jeg er mange 
gange bedre til at se tingene fra en anden vinkel end an-
dre. Jeg synes, der er noget givende i at arbejde med fri-
villige. Lige så mange konflikter, det kan give, lige så 
meget positiv energi kan det give, fordi det kommer fra 
hjertet. Så jeg kommer ikke bare for at være en del af en 
ny ledelse, jeg kommer også for at gøre noget ekstra for 
de frivillige, som er i organisationen, og som er med til at 
holde velfærdssamfundet sammen. Og jeg glæder mig til 
det hele!

“Jeg vil gerne  
arbejde for, at  
vi går mere fra 

ord til handling, 
når det gælder 
vilkårene for  

frivillige.” 
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Farvel til DKB

– Medlemsskaren hørte efterhånden til den ældre del af be-
folkningen, og foreningens formål har ikke været, at man 
ville agitere for at få flere og yngre medlemmer med. Det var 
kendskabet og sammenholdet i Danske Kvinders Bered-
skab, der var de bærende kræfter gennem årene – det var 
ikke formålet med DKB Foreningen, at vi skulle være et 
bindende led i Beredskabet.

Danske Kvinders Beredskab blev stiftet i marts 1940 og hørte 
under Dansk Luftværnsforening. DKB blev hurtigt populært, og 
havde aktive afdelinger over hele Danmark. I perioden fra 1940 
til 1945 var der ca. 42.000 medlemmer. Foreningen stod til rå-
dighed for de danske myndigheder og blev trænet til at varetage 
forskellige opgaver indenfor forplejning, sygepleje, socialt ar-
bejde og børnepasning. Efter krigen forandrede DKB arbejds-
opgaver, og man begyndte at arrangere kurser i brandslukning 
og ambulancekørsel. DKB havde i en årrække den ære at have 
dronning Ingrid som protektor.

Ved Danske Kvinders Beredskabs 50 års jubilæum i 1990 var 
der ca. 5.000 medlemmer på landsplan. Samme år blev DKB 
lagt sammen med Beredskabsforbundet, men bevarede navnet.
Det blev til 75 år i alt og altså 25 år som selvstændig for-
ening i Beredskabsforbundet.

Historien om Dan-
ske Kvinders Bered-
skab er godt bevaret 
i Beredskabsforbun-
dets Informations-
barak i Frøslevlejren. 
 

25 gode foreningsår. Sådan beskrev den sidste formand for DKB-Foreningen, Inge Chri-
stensen, foreningens aktive periode, efter det blev besluttet på foreningens generalforsam-
ling i august 2015, at den skulle ophøre. Det er ’rettidig omhu’, lød det fra formanden.

Af Bibi Kirkegaard, kommunikationskonsulent

DKB-Foreningen takkede af

Nijmegen march 1991. Der deltog rigtig mange DKBere fra hele landet også i 
70’erne og 80’erne.

DKBs idrætskursus i Frøslevlejren 1982. Kurset blev afholdt hvert år fra 1973 til 
1989 i selvforsvar og terrænsport. 

DKBs 40 års jubilæum på 
Frederiksberg Rådhus i 
1980, Dronning Ingrid var 
en trofast gæst som DKBs 
protektor. Billeder fra DKBs 20 års jubilæum. 
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L 
ørdag den 20. juni indtog alle gæster deres pladser 
i salen på Hotel Nyborg Strand akkompagneret af 
Beredskabsforbundets Musikkorps, og det traditi-

onsrige landsråd indledtes med den højtidelige faneind-
march til ”Her kommer Jens med fanen” og telegram til 
Beredskabsforbundets protektor, Hendes Majestæt Dron-

Frivillige og Fremtiden
Landsråd 2015 
Traditionen tro afholdt Beredskabsforbundet Landsrådsmøde på Hotel Nyborg 
Strand i weekenden den 20. og 21. juni 2015, hvor omkring 230 af Beredskabs-
forbundets frivillige ledere, delegerede, ambassadører og samarbejdspartnere var 
samlet til Landsråd og temadag om frivillige i fremtidens redningsberedskab.

Af Henrik Stage, konsulent Nordjylland
Foto: Beredskabsforbundet og Gabay Fotografi
 

ning Margrethe. Mødet indledtes med en velkomst ved  
Beredskabsforbundets konstituerede præsident, MF Bjarne 
Laustsen. Efter at forsamlingen havde lagt stemmer til den 
danske nationalsang, forestod præsident Bjarne Laustsen 
og landschef Per Junker Thiesgaard uddelingen af 15  
hæderstegn (se navnene side 49). Bjarne Laustsen er til 
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Landsråd 2015

daglig kommitteret for Hjemmeværnet, og selvom det der-
for ikke er muligt for ham at påtage sig ansvaret som fast 
præsident for Beredskabsforbundet, tog han glædeligt – og 
med positivt samtykke fra chefen for Hjemmeværnet – 
imod tilbuddet om midlertidigt at besætte præsidentrollen, 
indtil en ny præsident er fundet og kan udpeges. 

Beredskab og civilbeskyttelse
Landsrådsmødets ordstyrer, Nina Lindhardt, præsenterede 
dagens program med tre højdepunkter dedikeret til frivilli-
ge og Beredskabsforbundets fremtid. Landschef Per Jun-
ker Thiesgaard holdt dagens første oplæg om beredskab, 
civilbeskyttelse og tryghedspunkter, hvor landschefen be-
skrev de frivilliges rolle i det samlede beredskab: før, nu og 
i fremtiden. Per Thiesgaard refererede i sin tale til Civilfor-
svarsforbundet som et varmt emne under den kolde krig. 

På daværende tidspunkt var det den eneste frivillige insti-
tution, hvis faste opgave var civilbeskyttelse og uddannel-
se og information til befolkningen om forholdsregler ved et 
eventuelt angreb rettet mod Danmark. De frivillige i Civil-
forsvarsforbundet og Danske Kvinders Beredskab havde 
en meget klar rolle i det samlede beredskab. 

Fra omkring årtusindskiftet, efter sammenlægningen af de 
kommunale civilforsvar og de kommunale brandvæsener, 
hed Civilforsvarsforbundet nu Beredskabsforbundet, og 
samtidig fulgte også en mere diffus rolle for både Bered-
skabsforbundet og de mange frivillige, der pludselig skulle 
agere i en anden virkelighed, hvor det var støtte til de dag-
lige, operative brandvæsens-opgaver, der var det nye fo-
kus. 
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Vigtige logistikopgaver
Niels Christensen kom herefter med tre konkrete bud på, 
hvor frivillige i fremtidens større beredskabsenheder kunne 
anvendes. For det første kan frivillige bruges i fleksible for-
plejningsenheder – både i forbindelse med forplejning til 
indsatsmandskab og i tilknytning til forplejning af borgere, 
som af den ene eller den anden grund har behov herfor.

Logistikopgaver blev nævnt som en anden stor opgave. 
Her kunne transport af flasker med luft, og ikke mindst 
transport af rent indsatstøj til et skadested komme til at ud-
gøre et meget vigtigt supplement til det daglige beredskab. 
Endelig er bemanding af KST (Kommandostationen) med 
tilhørende kommunikationsudstyr en opgave, som vil være 
meget nærliggende at frivillige løser.

Niels Christensens tale bekræftede, at der er et stort behov 
for frivillige, og derfor ser de kommunale beredskabsche-
fer frivillighed som en meget vigtig supplerende ressource 
i redningsberedskabet.

Krudtønden og reflektionerne
Temadagens sidste indlæg ved seniorrådgiver Niels Johan 
Juhl-Nielsen handlede om hans oplevelse under terroran-
grebet på Krudttønden den 14. februar 2015. Under et 
møde med overskriften ”Kunst, blasfemi og ytringsfrihed” 
deltog Niels Johan Juhl-Nielsen sammen med bl.a. kunst-
neren og Muhammedtegneren Lars Vilks. Lars Vilks er på 
Al Qaedas dødsliste og af samme årsag var mødet beskyt-
tet af PET. Alligevel lykkedes det en gerningsmand at 
trænge ind på mødet, skyde og dræbe en person og såre 
flere ved Krudttønden. 

Angrebet var ikke overraskende – navnlig set i lyset af an-
grebene i Paris en måned tidligere. Alligevel var angrebet 
uventet. Niels Johan Juhl-Nielsen, som selv har gennem-
gået uddannelsen "Robust Borger", reflekterede over sin 
overraskelse over, at han under angrebet blev stående uden 
egentlig at foretage sig noget. Han kunne ikke begribe, at 
noget sådant kunne ske med den beskyttelse, der jo var.

Niels Johan Juhl-Nielsen konkluderede, at det mest over-
raskende ved angrebet, både i Krudttønden og senere ved 
den jødiske synagoge i Krystalgade, var, at myndigheder-
ne ikke havde formået at spotte og stoppe gerningsman-
den, inden han nåede at udføre sin ugerning. 

– Vi skylder ofrene fra Krudttønden og den jødiske syna-
goge, at vi som samfund evaluerer i dybden og anvender  
’lessons learned’ fremadrettet. 

Befolkningsuddannelse
Med tanke på Beredskabsforbundets 3-trins strategi fra 
2011, fortalte Per Junker Thiesgaard om Beredskabsfor-
bundets behov for at træde tydeligere frem og genfinde sit 
eget opgavesæt ved siden af de mange opgaver, der nu udfø-
res i de kommunale og statslige redningsberedskaber.  Et 
opgavesæt, der tager højde for også at kunne støtte samfun-
det ved større hændelser og katastrofer. Med andre ord en 
moderne udgave af civilbeskyttelsen. Med befolkningsud-
dannelsen Robust Borger og forbundsfrivillige, der har fo-
kus på civilbeskyttelse, har Beredskabsforbundet defineret 
en klar rolle som et meget vigtigt led i det robuste samfund. 

En robust borger og et robust beredskab giver Det Robuste 
Samfund. Og der er ingen tvivl om, at med implementerin-
gen af det seneste strategitrin 3, har Beredskabsforbundet 
fastslået sin rolle langt ind i fremtiden i det samlede bered-
skab. Som den organisation der skal uddanne mindst én 
robust borger i hvert hjem i Danmark, og som med en styr-
ke af Beredskabsforbunds-frivillige kan oprette Trygheds-
punkter landet over til støtte for såvel beredskabet som 
samfundet. 

Fremtidsvisionen for frivillige
Per Junker Thiesgaard rundede af med at ønske Bered-
skabsforbundet held med at løse denne opgave godt og få 
beredskabstanken forankret endnu stærkere blandt landets 
borgere og sikre, at samfundet har en moderne, frivilligt 
forankret civilbeskyttelse. Det bliver forbundets opgave 
mange år frem. Herefter blev talerstolen overladt til for-
manden for FKB (Foreningen af Kommunale Brandvæs-
ner), viceberedskabschef Niels Christensen, Ikast. 

Som en helt naturlig opfølgning på landschefens inspire-
rende oplæg fulgte Niels Christensens oplæg: ”Fremtids-
visionen for de frivillige i Redningsberedskabet”. Red-
ningsberedskabet i Danmark skal som bekendt samles i 
højest 20 enheder senest pr. 1. januar 2016. Arbejdet er 
godt i gang mange steder, men enkelte steder er der stadig 
udfordringer. Denne sammenlægning kan have konse-
kvenser for den måde, redningsberedskabet anvender fri-
villige på i fremtiden.

– Redningsberedskabets frivillige må i den sammenhæng 
se sig selv som frivillige, der ikke bare skal fungere i eget 
nærområde og eget dækningsområde, men også ud over et 
større område – og måske også med nye opgavesæt. På 
spørgsmålet, om jeg kan se en fremtid for frivillige i kom-
munerne, kan jeg svare, at jeg ser ingen fremtid uden fri-
villige i kommunerne, sagde Niels Christensen.
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Fremtidens rolle
Afslutningsvis bar temadagen præg af, at landschef 
Per Junker Thiesgaard meddelte sin afgang efter fire 
års engagement. Begrundelsen var hans nye fuldtids-
job med bopæl i London. Forsamlingen kvitterede 
landschefens meddelelse med stående og taktfast ap-
plaus – en gestus som viste en stor og velfortjent tak 
til landschef Per Junker Thiesgaard for hans store og 
helt igennem professionelle indsats for Beredskabs-
forbundet. 

Det meget spændende og lærerige lørdagsprogram 
sluttede om aftenen med receptioner for modtagerne 
af hæderstegnene og den traditionsrige festmiddag. 
Søndagen indledtes med fællessangen ”Se, nu stiger 
solen”. Nina Lindhardt blev valgt af Landsrådet som 
dirigent, og derefter blev Bjarne Laustsen officielt 
valgt som ny, midlertidig præsident for Beredskabs-
forbundet. Landsrådet bød herefter på præsidentens 
beretning om Beredskabsforbundets virksomhed, 
hvor forbundets opgaver og fremtidige rolle blev 
omtalt. Landsrådet udarbejdede og godkendte en 
pressemeddelelse til det nyvalgte Folketing. Presse-
meddelelsen fremhævede Beredskabsforbundets  
bekymring over de annoncerede besparelser i bered-
skabet, herunder 125 mio. kr. på det statslige bered-
skab. 

Tak til Per Junker Thiesgaard
Også søndag den 21. juni bar en del præg af lands-
chefens bebudede afgang, og under dagsordenens 
sidste punkt fulgte en længere række af takketaler, 
der alle roste landschefen, Per Junker Thiesgaard, 
for hans store indsats med at manøvrere Beredskabs-
forbundet gennem en meget svær tid. Igen med stå-
ende applaus som velfortjent gestus, kvitterede 
landsrådet med stor tak til den afgående landschef.
Afslutningsvis indviede præsident Bjarne Laustsen, 
bistået af landschef Per Junker Thiesgaard og vi-
celandschef Britta Mortensen, Beredskabsforbun-
dets nye fane.

Til sidst blev tidspunktet for næste års Landsråds-
møde offentliggjort.

Vi glæder os til at byde velkommen til landsråds-
mødet den 11. og 12. juni 2016. 
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Å 
rets Folkemøde tiltrak omkring 100.000 gæster til 
Allinge på Bornholm i dagene fra 10.-14. juni. De 
kunne deltage i 2.724 events fra 767 arrangører i 

214 telte. Traditionen tro deltog mange kendte beslutningsta-
gere fra erhvervslivet og den politiske og kulturelle arena, og 
årets folkefestival blev dækket af hele 700 pressefolk.
Folkemødet bød på debat med fokus på ytringsfrihed  
og sikkerhed, og især emnet sikkerhed var i centrum.  
Dette fokus udtryktes ikke alene i form af debatterne, men også 
ved et meget større politiopbud i forhold til de tidligere år.

Beredskabsforbundet havde fokus på Robust Borger 
under Folkemødet 2015
I Beredskabets fælles telt var Beredskabsforbundet godt 
 repræsenteret af frivillige fra Bornholm og frivillige fra 
Region Hovedstaden. De sørgede for en flot stand, der 
fremhævede Robust Borger – en af Beredskabsforbundets 

Beredskabsforbundet deltog i den  
politiske festival på Bornholm  
Af Redaktionen, Foto: Flemming Ohm

Folkemødet 2015 

kerneopgaver om at uddanne befolkningen til at være 
 selvhjulpne i dagligdagen, ved alvorlige hændelser og i 
 katastrofesituationer. 
 
Der var mulighed for at opleve forskellige aktiviteter i 
 beredskabsfagligt regi f.eks. “Hjerte-lunge- redning”. Fri-
villige havde travlt med at servicere de mange besøgende 
gæster med uddybende information om, hvordan beredska-
bet arbejder, når der er sket en ulykke.
Og så oplyste de om forebyggelseskurserne. 

Standen var godt besøgt i hele perioden, og Beredskabs-
forbundets svenske og finske samarbejdspartnere, som 
også deltog, fik alle et rigtig godt indblik i essensen af 
 Robust Borger-uddannelsen – som også var et meget 
 relevant og højaktuelt emne i forhold til den overordnede 
 samfundsdebat på Folkemødet.



Xxxxxxxxxxxx

De knap 200 gæster, der ankom til Holmens Kirke fredag 
 formiddag, blev modtaget med musik leveret af 
Beredskabs forbundets Musikkorps. 18 medlemmer havde 
været tidligt oppe for at tage den lange vej fra Horsens, så 
de kunne stå klar til at spille uden for kirken inden selve 
højtideligheden. Blandt de mange  gæster var den nytiltråd-
te forsvarsminister Peter Christensen.

– Jeg er rørt over at være med til at hædre og mindes de mo-
dige brand- og redningsfolk fra Danmarks redningsbered-
skab, som har mistet livet under tjeneste. Det fortjener de og 
deres pårørende.

Danmark har et velfungerende og robust beredskab. 
Det danske redningsberedskab består af dygtige og kom-
petente danske mænd og kvinder, som står skulder ved skul-
der, når opgaverne skal løses. Til gavn for os og til gavn for 

Mindehøjtidelighed med fokus på ansvar og ydmyghed
Det var den nye forsvarsminister Peter Christensens første officielle optræden, da han den 
2. oktober deltog i Mindehøjtideligheden for faldne brand- og redningsfolk 
Tekst og foto: Bibi Kirkegaard, kommunikationskonsulent

 samfundet. Det skylder vi dem stor tak for, sagde forsvars-
ministeren i forbindelse med mindehøjtideligheden. 

Også Holmens Kirkes provst, Ejgil Bank Olesen, kredsede i 
sin prædiken netop om at se udad og tage ansvar for andre 
end sig selv.

De er vores helte
Mindehøjtideligheden danner også ramme om Den Dan-
ske Redningsberedskabspris, som uddeles til personer, der 
under særlige omstændigheder har ydet en ekstraordinær 
redningsindsats i en livstruende situation. I år var der dog 
ingen prisuddeling, da komiteen ikke havde mod taget ind-
stillinger, der gav anledning til en prisoverrækkelse. 

Det begrundede Beredskabsforbundets præsident, Bjarne 
Laustsen, med ydmyghed.

44
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Mindehøjtideligheden for faldne brand- og redningsfolk, er en årlig tilbagevendende begivenhed første fredag i oktober. Det er en særlig tilkendegivelse til alle i det danske  
redningsberedskab, som på den ene eller den anden måde har været med til at skabe tryghed og redde liv: frivillige, deltidsbrandfolk og fastansatte i det kommunale beredskab,  
Beredskabsstyrelsen og Falck. Alle i det danske redningsberedskab har mulighed for at deltage i mindehøjtideligheden.

I mindehøjtideligheden deltog repræsentanter fra en lang række organisationer, blandt andre:
Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Falck Danmark A/S, Foreningen af KommunalBrand- og Politilinjen , Landsklubben 
for deltids ansatte Brandfolk, Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund, Fag og Arbejde (FOA), Fagligt Fællesforbund (3F), Deltagere fra Forsvarsministeriet og medlemmer  
af Folketinget.

FAKTA

– Danske brand- og redningsfolk går ikke rundt og praler 
med de indsatser, de deltager i. De ser ikke sig selv som hel-
te, men går ydmygt til de opgaver, der er, og det er derfor 
ikke altid, vi får kendskab til alle de helt særlige rednings-
indsatser, der sker rundt i landet. 

Bjarne Laustsen sluttede sin tale med ordene:
– Vi er alle samlet her i dag for at mindes og ære de brand- og 
redningsfolk, som har mistet livet midt i kampen for at redde 
deres medmennesker. De og deres kollegaer er vores helte!

Sol over kransenedlæggelsen
Holmens Kantori sørgede for, at kirkerummet blev fyldt med 

smukke salmer, bl.a. ”Hil dig, Frelser og Forsoner” og ”Nu 
 falmer skoven trindt om land”.

Efter gudstjenesten var der kransenedlæggelse ved den minde-
sten, der blev rejst ved Holmens Kirke i forbindelse med Falcks 
100 års jubilæum. Det var Niels Christensen, Foreningen af 
Kommunale Brandvæsner og Allan Søgaard Larsen, Falck A/S, 
der bar kransen og lagde den med ordene ”Æret være de brand- 
og redningsfolk, som satte livet til i tjeneste”. Efterårssolen 
skinnede smukt ned over højtideligheden, der blev suppleret af 
et Fadervor og musikkorpsets trompetist Taus  Houmøller, der 
solofremførte "Last Post". Mindehøjtideligheden blev afsluttet 
smukt med ”Altid frejdig, når du går”.
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Shell Safety Day
Beredskabsforbundet  

uddanner ansatte  
fra Shells  

servicestationer
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Safety Day

Torsdag den 23. april mødte 80 ansatte fra Shells servicestationer på 
fyn, op til det de vil betegne som en tankstations værste mararidt. Spildt 
olie, hjertestop, forbrændinger og en voldsom bilbrand på tankanlægget. 
Der blev kæmpet med pulverslukkere, kattegrus, hjertestarter og koste.

Af: Torben Vesterskov Jensen, konsulent Syddanmark

T 
emaet var hændelser som kunne ske på landets ser-
vicestationer, og der var ikke plads til alt for megen 
tøven. Der skulle handles, og der skulle handles 

hurtigt, hvis servicemedarbejderne skulle redde menneskeliv, 
og ikke mindst servicestationen fra at udbrænde.

Øvelsesleder og konsulent i Beredskabsforbundet, Torben 
Vesterskov Jensen, stod for øvelsen som i samarbejde med 
Shell var tilrettelagt efter de ricisi, som erfaringsmæssigt 
opstår på servicestationerne. Med erfaringer fra driften af 
306 stationer, samt Torben Vesterskov Jensens 12 års erfa-
ring som brandmand og holdleder fik øvelsen hurtigt 4 
overskrifter.

Brand, miljø, tilskadekomst og hjertestop var temaerne på 
Shells Safety Day, som blev afholdt på servicestationen 
ved Kildebjerg, på den Fynske motorvej.

Servicemedarbejderne skulle besøge 4 handlebaner hvor 
de forinden fik en grundig instruktion i egensikkerhed, 
hjælpemidler, specielle farer og hvordan de skulle afhjæl-
pe den kritiske situation. 

I forbindelse med bilbranden lærte medarbejderne alt om 
brandslukningens opbygning, virkemåde og håndtering, 
samt teoretisk viden om røgudvikling og sundhedsfarlige 
røggasser. Situationen med bilbranden havde samtidig ska-
det en kunde, og foresaget brandsår på kundens arme, hvor-
for førstehjælpen til brandsår blev gennemgået og afprøvet 
af medarbejderne, sammen med instruktør Henrik Stage.

Stefan Sparvath fra Brand & Redningscenter Nyborg lærte 
de mange medarbejdere om det livsvigtige hjerte-lun-
ge-redning samt brugen af hjertestarter, når man pludseligt 
står med et hjertestop. 
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Alle medarbejderne besøgte også handlebanen ved 
instruktør Henning Skallebæk, som fortalte dem om 
diesel og benzinspild. Det blev afprøvet, hvordan 
man opsamler de miljøskadelige og brandfarlige pro-
dukter samt givet nogle klare retningslinjer for, hvor-
når spildet er for stort til, at de selv kan håndtere det, 
og derfor skal tilkalde det kommunale redningsbered-
skab. Hensynet til miljøet fyldte en del på dagens 
øvelse.

- Jeg har fået rigtig meget ud af dagen i dag. Det er 
blevet visualiseret og det virker meget bedre end at 
sidde foran en computer med teoretiske spørgsmål. 
Jeg har fået meget viden om hvordan en brandslukker 
virker, og hvordan jeg skal gribe forskellige kritiske 
situationer an. En super god og lærerig dag med gode 
emner, sagde Britta Olsen, som er deltidsmedarbejder 
på servicestatioen på Svendborgvej i Odense, efter 
dagens undervisning.

Slutteligt havde alle mulighed for at stille spørgsmål 
til andre emner og potentielle hændelser i hverdagen. 
Der var en god debat, og 80 uddannede Shell-medar-
bejdere er nu parate til hverdagens små og store hæn-
delser. 

Samme øvelse for de Sjællandske medarbejdere blev 
afholdt den 30. april. Shells Safetay Day på Sjælland 
foregik på servicestationen ved Karlslunde.

“Jeg har fået rigtig  
meget ud af dagen i 
dag. Det er blevet  
visualiseret og det  
virker meget bedre  
end at sidde foran  
en computer med  
teoretiske spørgsmål.” 
Britta Olsen
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Modtagerne var:

Lennart Kvist Sørensen, kolonnechef BRS Nordjylland

Allan Juul Jensen, frivillig holdleder 

Hardy Wounlund, regionsleder Region Nordjylland

Irma Møller, frivillig holdleder kreds Favrskov

Michael Lassen, kredsleder kreds Skanderborg

Frank Kristiansen, kredsleder kreds Svendborg

Marianne Kjær, regionsleder Region Syddanmark

Jørn Pedersen, borgmester Kolding Kommune

Elsebeth Andersen Jensen, vicekredsleder kreds Nordfyn

Jens Mølgaard, beredskabschef Sydvestjysk Brandvæsen

Beredskabsforbundet 
uddelte 15 Hæderstegn 
ved Landsrådet 2015
På Beredskabsforbundets Landsrådsmøde, lørdag den 20. juni 
2015, blev der uddelt i alt 15 hæderstegn. Beredskabsforbundet 
ønsker alle modtagerne et stort tillykke.
Af redaktionen Foto: Gabay Fotografi 

Knud Jørgensen, viceregionsleder Region Sjælland

Cath A. Danneskiold-Samsøe, grevinde og ambassadør

Helle Seifert, kredslede kreds København

Lars Melau Isbye, sektionschef BRS Hedehusene

Robert Müller, kredskasserer kreds Frederikssund-Halsnæs

På billedet ses alle hæderstegnmodtagerne med undtagelse 
af Michael Lassen, kredsleder i kreds Skanderborg, der 
var forhindret i at være til stede. Han fi k i stedet  overrakt sit 
hæderstegn ved en reception senere på dagen.
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Årsregnskab for finansåret 2015

 RESULTATOPGØRELSE 2015

Note 2014 2015
Ordinære driftsindtægter

1 Salg af varer og tjenester 296.200 608.000
Øvrige overførselsindtægter 14.100.000 14.100.000

2 Andre driftsindtægter 448.800 51.000
Ordinære driftsindtægter i alt 14.845.000 14.759.000

Ordinære driftsudgifter
3 Husleje, leje og leasing 886.300 718.000
4 Andre ordinære driftsudgifter 5.544.600 5.306.500

Forbrugsudgifter i alt 6.430.900 6.024.500
Lønninger 6.166.300 5.738.900
Pension 1.056.400 829.800
 - Lønrefusion 502.800 356.800
Personaleudgifter i alt 6.719.900 6.211.900
Tilskud 1.479.800 1.592.900
Udgifter i alt 14.630.600 13.829.300

Renter
Finansielle indtægter 0 0
Finansielle udgifter 35.900 6.900
Renter i alt -35.900 -6.900

5 Årets resultat 178.500 922.800

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 

Note 2014 2015
Aktiver

6 Indskud i BFUC  P/S 1.000.000 1.000.000
7 Tilgodehavender 705.400 787.000
8 Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS 125.000 125.000
9 Likvide beholdninger 846.800 1.137.100
10 Tilgodehavende fra det offentlige 430.300 324.500

Aktiver i alt 3.107.500 3.373.600

Aktiver i alt 3.107.500 3.373.600

Passiver
Egenkapital

11 Egenkapital 1.459.800 2.382.600

Gæld
12 Gæld vedr. køb varer/tjenesteydelser 1.039.400 778.000
13 Anden kortfristet gæld 441.400 137.800
14 Hensættelser 100.000 0
15 Redningsberedskabsprisen 66.900 75.200

Kortfristet gæld i alt 1.647.700 991.000

Passiver i alt 3.107.500 3.373.600
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NOTER TIL REGNSKAB 2015 
 
1 Salg af varer og tjenester       2014        2015 
Husleje, leje af kopimaskine mv. BFUC       80.300    130.200 
Abonnementer, BEREDSKAB        6.600        6.300 
Annoncer, BEREDSKAB       57.100    137.500 
Kontingent, støttemedlemmer      49.700      35.000 
Salg af bil                 143.000 
Deltagelse i landsrådsmøde mv.       102.500    156.000 
Salg af varer og tjenester i alt    296.200    608.000 
 
2 Andre driftsindtægter      2014       2015 
Gaver i forbindelse med jubilæum      25.000 
Tilskud fra BFUC P/S     200.000 
Tilskud fra Falck, Orientfonden mv    223.800      51.000          
Andre driftsindtægter     448.800      51.000  
 
3 Husleje, leje og leasing 
Udgiften til husleje, leje og leasing er minimeret med kr. 168.000, grundet fald i udgifter til: 
Lager, mødelokaler, øvrig leje og leasing, (FKB årsmøde og Folkemøde Bornholm) samt ændret konto 
for tilskud til Barak H1, (husleje). 
 
4 Andre ordinære driftsudgifter       2014       2015 
Befordring, overnatning og repræsentation,  
bl.a. landsrådsmøde og seminarer   1.964.400   1.458.000 
Trykning, ”Beredskab”, årsrapport, brochurer,  
materialer Robust Borger og Bliv Brandmand Nu mv.        657.200   1.087.600 
IT indkøb og drift, løn- og regnskabssystem, telefon,  
E-learning, Website Bliv Brandmand NU, BF-reporter App    391.800      743.800 
Øvrige tjenesteydelser, radiokampagne, abonnementer, 
Ungdomsbrandkorps og uddannelse      262.800      578.100 
Uniformer        217.800      206.400 
Konsulentbistand og advokat, FRIVILLIG, TB-Consult,  
chefredaktør Beredskab         1.025.400       316.800 
Porto og forsendelse       254.600      248.600 
Forsikring        222.300      240.900 
Varekøb, herunder materialer til Bliv Brandmand Nu  
Robust Borger, kontorhold            302.800      192.700 
Arbejdsmarkedsbidrag        109.400            92.500 
Øvrige driftsomkostninger, reparationer, brændstof, 
service kopimaskine mv.        136.100      141.100 
Forbrugsudgifter i alt    5.544.600   5.306.500  
 
5 Årets resultat 
Årets reelle resultat udgør kr. 272.000. Resterende beløb på 450.000 hidrører fra budgetterede men ej 
afsluttede aktiviteter i 2015, såsom hjemmeside kr. 100.000, uniformer kr. 125.000, E-learning (Robust 
Borger) kr. 125.000 og organisationsudvikling 100.000. 
 
6 Indskud i Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S 
Beredskabsforbundet Uddannelsescenter er etableret ved apportindskud fra Beredskabsforbundet i form 
af kapitaliseret goodwill. 
 
7 Tilgodehavende 
Beredskabsforbundets tilgodehavende på kr. 787.000 indeholder debitorer på kr. 459.900, tilgodehaven-
de på kr. 88.500 vedrørende fleksjob-refusion, lån til BFUC 200.000 samt diverse mindre tilgodehaven-
der på i alt kr. 38.600. 
 
8 Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS 
Posten angiver Beredskabsforbundets anpart i Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS. 
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9 Likvide midler 
Beredskabsforbundets kassekredit i Danske Bank har et maksimum på kr. 300.000.  
 
10  Tilgodehavende fra Beredskabsstyrelsen 
Beredskabsforbundet har kr. 324.500 til gode i statsmoms. 
 
11 Egenkapital 
Egenkapital pr. 1. januar 2015    1.459.800 
Overskud 2015        922.800 
Egenkapital pr. 31. december 2015     2.382.600 
 
12 Gæld vedr. køb varer/tjenesteydelser 
Beredskabsforbundets skyldige beløb til kreditorer udgør kr. 778.000. 
.       
13 Anden kortfristet gæld 
Beredskabsforbundets skyldige beløb til lønkreditorer (SKAT, ATP mv.) udgør kr. 137.800.      
 
14 Hensættelser                 2014            2015 
Lønforpligtelse til fratrådt personale     100.000   
Hensættelser i alt             100.000      
 
15 Redningsberedskabsprisen                 2014            2015 
Beholdning pr. 31.12               66.900             75.200    
Redningsberedskabsprisen i alt                      66.900         75.200 
 
Beredskabsforbundet har den 10.12.2009 stiftet Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og den 1.1.2011 
Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S. 
Formålet er at opdele Beredskabsforbundets kommercielle og non-kommercielle virksomhed.  
Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S er etableret som et partnerselskab, hvortil følgende aktivi-
teter er overført fra Beredskabsforbundet: 

• Kommerciel kursusvirksomhed 
• Effektsalg 
• Forlagsaktivitet 
• Salg af sikkerhedsartikler via netbutik 
• Sponsor- og fondsvirksomhed. 

 
Værdien af Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S udgør pr. 31.12.2015 kr. – 7.000  jf. de ud-
giftsbaserede regnskabsprincipper. 
 
Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS er etableret som et anpartsselskab med den ene funktion at væ-
re komplementar for BFUC. Komplementarselskabet har ikke nogen ejerandel af partnerselskabet. Part-
nerselskabet ejes fuldt ud af Beredskabsforbundet som eneste kommanditaktionær. Komplementarsel-
skabet ejes ligeledes fuldt ud af Beredskabsforbundet. 
 
Beredskabsforbundet har en rest leasingforpligtelse på kopimaskiner pr. 31.12.2015 på kr. 76.400. Lea-
singaftalen udløber med udgangen af juni 2016.  
 
 
Hedehusene, den  
 
Solveig Andersen 
Sekretariatschef 
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Den uafhængige revisors påtegning



54

Regnskab 2015 fordelt på hovedformål og aktiviteter
Regnskab 2015 fordelt på hovedformål og aktiviteter

Organisation (foreningsmæssigt ståsted for frivillige)
Landsråd, indtægt -56.000
Landsråd, Udgift 699.000
Præsidie 169.000
Landsledelse, befordring, møder, kuverter, seminarer 107.000
BF-stævne 36.000
Politisk interessevirksomhed 1.000
Redningsberedskabsprisen, udgift 15.000
Regions- og kredstilskud, musikkorps og marchforening 1.023.000
Gaver -100.000
Regional husleje 89.000
Regionale konsulenter, kørsel mv. 154.000
FKB-årsmøde 6.000
Internationalt samarbejde 36.000
Ungdomsbrandkorps 69.000
Frivilligkontaktudvalget. Folk og Sikkerhed mv 22.000
Støttemedlemmer -35.000
Uniformering af frivillige 181.000
Pilotkreds Herning 34.000
Pilotkreds Vordingborg 2.000
Løn organisation 2.327.000
Løn Støttefunktioner, fordelt 270.000
Kapacitetsomkostninger, fordelt, indtægt -136.000
Kapacitetsomkostninger, fordelt, 603.000

5.516.000
Information og hvervning
Bladet "Beredskab", indtægt -144.000
Bladet "Beredskab", udgift 1.094.000
FRIVILLIG, Indtægt 0
FRIVILLIG, udgift 51.000
Folkemøde 31.000
Sociale medier 15.000
Hjemmeside 0
Informations- og hvervekampagner, herunder tilskud 435.000
Råd for frivillig forebyggelse og hvervning 9.000
Brochurer og publikationer mv. 91.000
Barak H1, Frøslev og BF Historie online 83.000
DELKON kampagner, materialer, hjemmeside og annoncering 660.000
BF-Reporter 86.000
Regionale kommunikationsassistenter 0

Løn information og hvervning 1.489.000
Løn støttefunktioner, fordelt 174.000
Kapacitetsomkostninger, fordelt, indtægt -87.000
Kapacitetsomkostninger, fordelt, udgift 386.000

4.373.000
Uddannelse
Robust Borger, materialer og uddannelse 952.000
Faglige lederkurser, 24.000
Regionale kurser 7.000
Ny lederuddannelse 9.000

Løn uddannelse 1.752.000
Løn støttefunktioner, fordelt 200.000
Kapacitetsomkostninger, fordelt, indtægt -100.000
Kapacitetsomkostninger, fordelt, udgift 444.000

3.288.000

Bevilling 14.100.000
13.177.000

Overskud 923.000



55

Delegerede
Banestyrelsen BF-Barakkens Venner

Brandfolkenes Organisation

Dansk Brand- & Sikringsinstitut

Dansk Folkehjælp

Dansk Røde Kors

Danske Regioner

Det Biovidenskabelige fakultet

Det offentlige Beredskabs Landsforbund

Folk & sikkerhed

Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Frederiksberg Brandvæsen

Frederikshavn Kommune

Gentofte Kommune

Kolding Kommune

Københavns Brandvæsen

Københavns Politi

Landsorganisationen Selvforsvarsmærket

Odense Kommune

Politidirektørforeningen

Politiforbundet

Region Sjælland

Rigspolitiet

Rudersdal Hørsholm Kommune

Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab

Vejen Kommune

Vejle Brandvæsen

Venstres Landsorganisation 

Aalborg Kommune

Aarhus Kommune

Organisation
Præsident Bjarne Laustsen, MF
Landschef Carsten Iversen
Vicelandschef Stine Arenshøj
Vicelandschef Britta Mortensen

Sekretariatschef Solveig Andersen

Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, formand Henrik Sohl

Region Nordjylland, regionslederHardy J. Wounlund 
Region Midtjylland, regionsleder Charlotte Lund
Region Syddanmark, regionsleder Marianne Kjær
Region Sjælland, regionsleder Torben Andersen
Region Hovedstaden, regionsleder Søren Brandt

Region Nordjylland, viceregionsleder Janne H. Jensen 
Region Nordjylland, viceregionsleder Lene K. Schade 
Region Midtjylland, viceregionsleder Nanna V. Aggerholm
Region Midtjylland, viceregionsleder Flemming Elniff
Region Syddanmark, viceregionsleder Kristian Baggesgaard
Region Syddanmark, viceregionsleder Bent Fritz
Region Sjælland, viceregionsleder Knud Jørgensen
Region Sjælland, viceregionsleder Erling Møller Jensen
Region Hovedstaden, viceregionsleder Kirsten Nielsen 
Region Hovedstaden, viceregionsleder Carsten Lind Olsen
Region Hovedstaden, viceregionsleder Kirsten Larsen
Region Hovedstaden, viceregionsleder Hanne Buchholdt 

Ambassadør  
Grevinde Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe 



BEREDSKABSFORBUNDET


