NYHEDSBREV august 2018
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet redigeres af Majken Machon
Aabenhus og det udkommer via intranettet så ofte, der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til
indhold i nyhedsbrevet, så er du meget velkommen til at kontakte Anja eller Majken på post@bsik.dk

Brandmand Ole H. Pedersen omkommet under indsats
Den varme og tørre sommer har medført mange natur- og markbrande. Og desværre endte en af disse med
det værst tænkelige udfald, da brandmand Ole H. Pedersen fra Østjyllands Brandvæsen omkom under
indsats.
Bisættelsen fandt sted mandag den 30. juli og mange var mødt frem for at vise den sidste ære. Der var sørget
for krans fra Beredskab & Sikkerhed og vores fire ejerkommuner.
Vi sender mange tanker til Ole H. Pedersens efterladte og til kollegerne på Stationen i Hørning.

”Om lidt bli’r der stille”, synger Kim Larsen
Smerten over tabet af Ole stod malet i deres ansigter, da Oles efterladte hustru og mor gik ned af gulvet i
kapellet efter bisættelsen. Til tonerne af ”Om lidt bli’r der stille”. Vi andre kan kun forsøge at begribe den
sorg, der rammer dem så dybt. Og så kan vi forsøge på at sikre, at det aldrig sker igen.
Flere af jer har både ringet og skrevet til mig med gode forslag til sikkerhedsforbedringer. Tak for det.
Det er for tidligt endnu at drage konklusioner over, hvordan ulykken kunne ske. Tankvognen var ny, der var
bakalarm, der var bakkamera. Og alligevel bliver Ole bakket ned og omkommer. Så snart vi kender mere til
årsagen, så bliver sagen behandlet hos os i vores arbejdsmiljøgruppe.
Jeg er inderligt optaget af, at der ikke sker Jer noget under indsats i Beredskab & Sikkerhed. Pas på hinanden.
Vh Kasper

Invitation fra Station Allingåbro
I anledning af brandvæsenet i Allingåbro dette år er blevet 90 år inviteres alle der skulle have lyst til at
komme og ønske tillykke med dagen lørdag d. 25-08-2018 fra 13:00 - 16:00, denne dag fejrer selve stationen
endvidere 30 års jubilæum. Det er et åbent hus arrangement og der vil være skum-leg/skattejagt for børn.
Stationen er vært ved kaffe/te, øl og vand samt småkager. Der vil også være ISL-Bil, stige fra Grenå og
Randers samt de gamle sprøjter fra Kolind - Grenå - Ebeltoft. Der vil også være mulighed for en tur i brandbil
samt stigen.
På udvalgets vegne
René Thyregod, Station Allingåbro
RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

En ganske almindelig lørdag som pludselig blev en af dem, man ikke lige glemmer
Lørdag den 21. juli set fra Vagtcentralen i Kolind:
Som I alle sikkert ved er vagtcentralen i Kolind
ikke en vagtcentral som alle andre.
Vagtcentralen ligger hos REKO. REKO er et
familie-eget redningskorps, der tidligere bl.a.
kørte ambulancekørsel. Nu er den primære
opgave - udover varetagelse af vagtcentralfunktion for Beredskab og Sikkerhed – at udføre
autohjælpskørsel for Redning Danmark.
Derudover har vi noget kørsel for Flex-trafik, og
vi overvåger forskellige alarmer og telefoner.
REKO ligger i direkte forlængelse af Klaus og
Helles privatbolig, og langt de fleste eftermiddage, aftener/nætter og weekender passes kontoret og
vagtcentralen af Klaus og Helle enten sammen eller på skift. Når der ikke er noget at lave på kontoret
opholder vi os i vores privatbolig med de gøremål, som man nu har som familie.
Når alarmen lyder, så letter vi – præcis som jer på brandstationerne. Vi skal dog kun til kontoret for at sætte
os ind i, hvilken opgave der nu venter: 112-alarmer, ABA-alarmer, ABA-fejlalarmer m.v.
Lørdag den 21. juli startede stille og roligt på vagtcentralen. Sidst på formiddagen kom den første melding
om naturbrand – mark i Grenaas område. Lige som alle andre stationer var Grenaa lidt ferieramt lørdag i
uge 29, så da vi på vagtcentralen kunne se, at der ikke var folk nok til at bemande tankvognen, blev Kolinds
tankvogn kaldt som assistance. Branden blev slukket og alle vendte hjem med mod på eventuelle nye
opgaver.
Familien ”REKO” nød en hyggelig frokost med børn og børnebørn, da Allingåbro ca. kl. 13:00 bliver kaldt til
markbrand hele 3 gange inden for 3 minutter. Alarmadresserne ligner hinanden rigtig meget. Vi tjekker, at
Allingåbro møder talstærkt op, og tager derefter kontakt til de forskellige anmeldere på brandene for at få
bekræftet, at der er tale om en og samme brand, hvilket heldigvis er tilfældet.
Samtidig får vi melding om en naturbrand i Fjellerup. Fjellerup er hurtigt på plads og fremme og kan
konstatere at nogen har hygget sig med at lave et lille bål. Branden er hurtigt slukket, men Fjellerup skal lige
afvente om politiet vil komme frem. Imens vil holdleder fra Allingåbro gerne have ekstra vand til
markbranden – så tankvogn Hornslet aktiveres og kører afsted. Kort efter vil HL Allingåbro også gerne have
et ekstra slukningstog. Så kommer resten af Hornslet på hjul og tankvognen fra Kolind aktiveres igen.
Herefter er der ro. Altså i hvert fald i ca. 2,5 min.

Kl. 13:28 kommer melding om en markbrand i Kolind – tankvognen er på vej til Allingåbro, og der er ikke
flere folk at tage af her, så Rønde aktiveres med fuld slukningstog, og da meldingen godt kunne lyde lidt
”træls” med 500 m2 mark med afgrøder - så besluttes i samråd med indsatsleder Jan Recke, at vi kalder
Ebeltofts tankvogn til assistance.
Med god hjælp fra den lokale bondemand i Nødager og ihærdig
indsats fra Rønde, så blev den mark slukket hurtigt. Allingåbro
havde i mellemtiden fået så meget styr på deres mark, at Kolinds
tankvogn og Hornslets sprøjte kunne vende hjem.
Ca. kl. 14:00 kommer meldinger om 2 markbrande omkring
Voldby i Grenaas område.
Umiddelbart ligger
meldingsadresserne et stykke vej fra hinanden, men efter et tjek
på landkortet kan det måske være samme brand…. Grenaa
sendes til den ene adresse, og Kolinds tankvogn, som jo alligevel
er på hjul på vej hjem fra Allingåbro sendes mod den anden
adresse. Og så aktiveres ISL-VEST, da ISL-ØST ikke kan være
mere end ét sted af gangen.
Og som om der ikke er nok at lave for beredskaberne på Djursland denne lørdag eftermiddag, så kommer
der ca. 14:15 melding om en markbrand i Enslev – Enslev er lige på vejen for Kolinds tankvogn, så ny tur til
den – og nu er der flere i Kolind der har tændt pagerne (skønt system, så vi kan se, hvem vi kan kalde ind).
Kolinds sprøjte og ISL-VEST sendes efter tankvognen til Enslev, og så passer det lige med at Fjellerup er færdig
med deres brand og kan sætte kursen mod Voldby som assistance for Grenaa.
Markbranden i Enslev kan håndteres af Kolinds slukningstog, mens markbranden i Grenaa er af en mere
voldsom karakter – den nærmere sig en gård – og vi får melding om gårdbrand kl. 14:28. Ebeltofts
slukningstog aktiveres til assistance for Grenaa m.fl.. Ebeltofts tankvogn holder stand-by i Tirstrup, ”just in
case”, så de er allerede godt på vej.
Undervejs i løbet af eftermiddagen har vagtcentralen har været i kontakt med Knebel og har bedt dem være
klar – for nu er Djursland ved at være lidt tømt for brandfolk. Knebel holder sig klar. Med hjælp fra
beredskabsdirektøren kaldes 5-minutters beredskabet fra Randers, så de sætter kursen mod Djursland som
ekstra beredskab. De endte med at holde standby ved Dagli’ Brugsen i Ørum Djurs, hvor de forhåbentlig fik
en is i ventetiden 😊
Vagtcentralen kalder ”is-assistance” hos vores datter og børnebørn – så undervejs er der lige tid til en lille
hyggesnak og sodavandsis. For Helles vedkommende smeltede isen dog fordi….

…der kommer melding om en naturbrand i Hornslets område. Hornslet er fortsat ramt af, at tankvognen er
i Allingåbro. Så Station Rønde aktiveres – de var alligevel på vej hjem fra branden i Nødager.
Sidst på eftermiddagen var der ved at være ro på løjerne igen, da Grenaa på ny kaldes til en markbrand,
Fjellerup kører hjem og kører forbi ”deres” lille bål-brand og laver en opfølgning som vagtcentralen noterer
og giver videre.
Inden dagen siger ”godnat”, så har der også været et kald til en drukneulykke i Allingåbro/Fjellerup –
heldigvis med lykkelig udgang, en indsatsleder bil der brød sammen, og en tankvogn drillede, som Falck i
Randers heldigvis kunne fikse, en markbrand mere til Grenaa og en brand i landbrugsmaskine i Hornslets
område. Herefter var der ro til alle indtil søndag…… som lykkeligvis ikke var nær så hektisk.
Undervejs i løbet af eftermiddagen ringer journalister for at høre nærmere, politiet orienteres ved behov og
vi forsøger efter bedste evne at servicere både indsatsledere og brandfolk på bedste vis.
Vagtcentralen noterer så vidt muligt alle tider, når meldingerne kommer om afgang, ankomst og frigives, lige
som vi noterer løbende meldinger fra Indsatsledere og holdledere. Vi forsøger løbende at opdatere C3, så
systemet er klar til holdledere og indsatslederes indrapportering.
Hvis jeres vej kommer forbi Kolind så kig ind og se til os. Vi vil gerne have besøg – og vi har som regel tid til
en snak…men når alarmen lyder så flytter fokus fra gæster til skærm og radioer.
Mange hilsner fra Vagtcentral Kolind
Klaus og Helle.

Sommerfest i Kolind
Station Kolind var traditionen tro, inviteret til sommerfest.
Den fantastiske sommer havde gjort, der var afbrændingsforbud,
hvilket gjorde det planlagte program om slukning af brand blev
aflyst.
Den nye 1510 fra Grenå var et oplagt forslag, til at ændre
programmet til et FUH.
Vi fik hjælp af Klaus til at hente en bil på Moselund, som herefter
kunne køres til Kolind. Opstilling af køretøj gøres klart og
udlægning af presenning for nem oprydning.
Tak for hjælpen Klaus

Frigørelse af person i personbil.
Som altid – SAFETY FIRST, også ved
denne demonstration af frigørelse.

Der blev til sidst lavet en lille konkurrence – Hvem kunne lave
den flotteste tegning? Kreativiteten og ideerne var mange.
Efter lodtrækningen blev præmien afleveret nogle dage
senere hjemme ved vinderen.
Viktor på 8 år vandt bordfodbold og bjørnen Babu.
Stort tillykke

Beredskab & Sikkerhed og Falck på hemmelig mission
Vores Indsatsleder i Vest, Christian Nøddelund, skulle lave brandsyn
på Langvang Idrætscenter i Randers i anledning af, at der blev
afholdt sommercamp på området for 700 børn og deres familier.
Hans besøg på campen fik ham til at kontakte Bjarne Jørgensen på
stationen i Randers for at høre, om der ikke kunne arrangeres en
lille event for ungernes skyld, selvfølgelig efter aftale med
arrangørerne af campen.
Bjarne var straks med på ideen og det resulterede i, at brandbilerne kom susende og tog opstilling, og der
blev kigget på biler og blink og lyttet til sirenerne, til stor glæde for både børn og voksne.

Assistance til Sverige
Søndag morgen d. 22 juli drog 7 frivillige fra Beredskab & Sikkerhed - 3 fra Grenaa og 4 fra Randers - mod
Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene.
Denne søndag skulle der sendes 2 enheder afsted, hold 1 på 23 mand om formiddagen kl. 10 i bus og hold 2
på 28 mand kl. 15 fordelt på 8 brandkøretøjer. De skulle tilslutte sig dem der allerede var afsted, i alt blev 60
frivillige fra Danmark sendt afsted for at hjælpe med at bekæmpe de omfattende skovbrande i Sverige. Fra
Beredskab & Sikkerhed har i alt 10 m/k været udsendt.
Vi ankom til Ljusdal nord for Stokholm kl. 16 mandag, hvor vi fik os installeret i Danske-lejren og gjorde os
klar til indsats.
Vi blev delt i to hold, Bravo 1 og Bravo 2. Om aftenen skulle Bravo 1 op til en standsningslinje som adskilte
branden fra at nå et kraftværk og som de danskere der var deroppe allerede havde nedkæmpet. Vi skulle
holde ilden nede, så den ikke blussede op. Vi fik ikke set så meget brand den nat.

Vi var tilbage i campen ved 10-tiden og skulle hvile, og det var meningen, at vi skulle indsættes igen om
aftenen, men det blev ikke til noget.
Onsdag kl. 7 skulle vi være klar til et helt nyt område. Både Bravo 1 og 2 blev sat ind. Vi skulle lave en 2 km
A-slange vej med angreb hver 200 meter med 1b og 2c, mod et område hvor branden ville komme om
eftermiddagen og der skulle afskærmes et område på den anden side af vejen.
Vi var også kun lige færdige ved kl. 12-13 tiden, så kom holdleder og skulle bruge 5 M/K til en brand, der var
sprunget ind i nyt område og vi skulle derop NU, for vinden var drejet.
Lidt derefter kørte vi yderlige 4 M/K derud for at hjælpe og afløse.
Et par timer senere skulle vi over til et nyt stykke, idet vi var de eneste
brandfolk, der var i området. Alle styrker var indsat og vi var afskåret i
det område vi var i, og kunne ikke blive afløst. Vi måtte derfor blive og
slukke den brand og blev først afløst kl. 5 torsdag morgen.
Bussen hjemad hentede os kl. 9, og så drog vi mod Danmark og var
hjemme sent torsdag aften.
I Sverige blev 3 af de frivillige fra
Djursland og kæmpede videre.
Hilsen Bravo 1

Fint besøg hos vores udsendte
Vi var jo ude på indsats i det, der hedder sektor 4,
da der pludselig kommer 3 biler rullende ind. Vi er
vant til lige at give alle der kommer forbi et vink,
så det får de naturligvis også. Vi når kort at snakke
om, at de virkede 'vigtige', da bilerne så stopper
og ud kommer HKH Kronprinsesse Victoria og
HKH Prins Daniel - den havde vi ikke lige set
komme. De går rundt til os alle og giver hånd og
takker personligt for vores indsats. De har også tid
til at høre lidt om, hvordan det går, inden de tager
videre. Der var også en lokalpolitiker med.
Hilsen Simone, station Hornslet

Nedenstående linkes til en artikel om besøget.
https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungenochkronprinsessparetbe
soktebrandomraden.5.3016ea1416483f2bb45d816.html

Kontaktoplysninger
Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk
eller ring mellem 07-17 på 5116 7709.
Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne.
Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren:
Område Vest: Per Allan Nielsen: omrvest@bsik.dk
Område Syd: Kirsten Dyrvig: omrsyd@bsik.dk
Område Nord: Niels Henrik Nielsen: omrnord@bsik.dk
Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften.

