




Det danske samfund og redningsbered-
skabet har brug for frivillige. Sådan no-
gen, der ikke er sig selv nok. Sådan no-
gen, der stopper op, hvis andre har brug 
for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved 
det, men fordi de føler, at det er rigtigt at 
stoppe op.

GENNEM ILD OG VAND
Redningsberedskabet er til rådighed ved 
ulykker og kata strofer og kan løse mange 
forskellige opgaver i forbind else med:

• Brand
• Trafi kulykker
• Oversvømmelser
• Orkaner
• Snestorm
• Miljøforurening
• Strømsvigt
• Søredning
• Evakuering
• Forplejning
• Kommunikation
• Redningshundetjeneste

Det danske samfund og redningsbered-
skabet har brug for frivillige. Sådan no-
gen, der ikke er sig selv nok. Sådan no-
gen, der stopper op, hvis andre har brug 
for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved 
det, men fordi de føler, at det er rigtigt at 
stoppe op.

GENNEM ILD OG VAND
Redningsberedskabet er til rådighed ved 
ulykker og kata strofer og kan løse mange 
forskellige opgaver i forbind else med:

• Brand
• Trafi kulykker
• Oversvømmelser
• Orkaner
• Snestorm
• Miljøforurening
• Strømsvigt
• Søredning
• Evakuering
• Forplejning
• Kommunikation
• Redningshundetjeneste



UDDANNELSEN FOR FRIVILLIGE ER IDENTISK MED DEN, SOM 
REDNINGSBEREDSKABETS LØNNEDE MEDARBEJDERE FÅR. EF-
TER AFSLUTTET EKSAMEN KAN FRIVILLIGE SØGE ANSÆTTELSE 
HOS REDNINGSBEREDSKABET I ENHVER KOMMUNE. 

Nye frivillige tilbydes et grundlæggende førstehjælpskursus og en 
introduktionsuddannelse. Herefter følger grunduddannelsen, og 
efterfølgende kan du specialisere dig inden for én eller fl ere af 
følgende tjenestegrene:

• Indsats – Brand & Redning
• Forplejning & Indkvartering
• Kommunikation

Alle aktiviteter foregår uden for daglig arbejdstid. Uddannelsen 
hos redningsberedskabet indeholder både teori og praktik, her-
under førstehjælp. Redningsberedskabet sørger for, at frivillige 
løbende får kurser.

FRITID MED INDHOLD – OG MENING
Du får: 
• en solid beredskabsfaglig uddannelse
• personlig tilfredsstillelse ved at kunne hjælpe andre
• grænseoverskridende aktiviteter
• nye udfordringer
• mulighed for at yde førstehjælp, støtte og omsorg til folk i krise



HELENE BRUSCH PEDERSEN, 42 ÅR, TIDLIGERE KREDSLEDER OG NU ANSAT SOM BEREDSKABSINSPEKTØR I  
STEVNS KOMMUNE. ARBEJDER SOM INSTRUKTØR I FØRSTEHJÆLP OG BRANDBEKÆMPELSE. 

Jeg står foran den lokale brugs og taler med vores beredskabschef. Pludselig lyder alar-
men i hans bil. Først tænker jeg ikke så meget over det, da jeg ikke er på vagt, men 
anden gang alarmen går, indkaldes alt mandskab. Og der står jeg i min lårkorte kjole og 
højhælede sko. “Så er det nu!”, råber beredskabschefen, og jeg smider vitterligt, hvad 
jeg har i hænderne, og vi suser af sted. Det viser sig at være en større gårdbrand, hvor vi 
først skal have reddet en masse heste ud. Branden varer over 36 timer, og da jeg tager 
hjem, må jeg igen hoppe i den lårkorte og de højhælede. Jeg griner lidt for mig selv over, 
hvor hurtigt man kan gå fra at være fi n og pæn til at være svedig og beskidt! Men man 
bliver simpelthen bidt af det, og det er blandt andet derfor, at jeg er instruktør i dag. Det 
er friheden til selv at vælge, hvad du vil have ud af det; det er indfl ydelsen; det er det med 
at bruge sig selv på en anden måde, end hvis du for eksempel sidder foran en computer-
skærm hele dagen. 



CASPER SCHANDORFF, 21 ÅR, ER FRIVILLIG I JAM-
MERBUGT KOMMUNE. ER I LÆRE SOM TØMRER. 

Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have og tage 
ansvar. Der er mange forskellige opgaver, og det giver 
en spændende og anderledes hverdag, hvor det aldrig 
bliver kedeligt eller forudsigeligt. Min store drøm er at 
blive brandmand på fuldtid, og derfor synes jeg, at det 
er alle tiders, at man kan få så meget uddannelse og 
så mange kompetencer som frivillig i Beredskabsfor-
bundet. Jeg får virkelig prøvet mig selv af, når vi er ude 
på en indsats. Og selv om det er frivilligt, er det jo et 
stykke professionelt arbejde, vi udfører. Det giver en 
god tilfredsstillelse. Der-
udover har vi et fantas tisk 
kammeratskab i kredsen, 
og jeg møder hele tiden 
nye mennesker, der lige-
som jeg brænder for at 
kunne gøre en forskel og 
hjælpe andre. 



NÅR DER SKER STORE UFORUDSETE ULYKKER, ER FULDTIDSBEREDSKABET IKKE 
ALTID TILSTRÆKKELIGT, ENTEN FORDI DER SKAL BRUGES MANGE HJÆLPERE PÅ 
ÉN GANG, ELLER FORDI HJÆLPEINDSATSEN STRÆKKER SIG OVER EN LÆNGERE 
PERIODE. FRIVILLIGE ER HER ET NØDVENDIGT SUPPLEMENT.
  
Du skal:
• være fyldt 18 år*
• være i rimelig fysisk form
• have et godt helbred

* I nogle kredse kan man starte som 16-årig. 
Spørg i din lokale kreds.
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Beredskabsforbundet er det foreningsmæssige ståsted for 
frivillige i redningsberedskabet, og vi arbejder for bedre vil-
kår for frivillige – og dermed for et bedre beredskab til gavn 
for hele samfundet. 

MISSION
Vores mål er at repræsentere de frivillige i det danske red-
ningsberedskab. Vi er en frivillig organisation, der arbejder 
uegennyttigt til samfundets fordel. Vi skaber tryghed gen-

nem hjælp, forebyggelse, information og uddannelse. Vi or-
ganiserer de frivillige og fremmer den frivillige tanke i sam-
fundet.

VISION
Vores vision er at skabe øget tryghed i samfundet. 

BEREDSKABSFORBUNDET ER EN BILLIG, DYGTIG OG HØJT 
MOTIVERET ARBEJDSKRAFT FOR SAMFUNDET
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