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NYHEDSBREV december 2019 
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 Majken på post@bsik.dk  

 

 

Julehilsen fra Morten 

Juletravlheden har indfundet sig – også hos beredskabet, hvor der arbejdes løs for at blive færdige med årets 
sidste brandsyn, de sidste slukkere der skal efterses, de sidste eftersyn på køretøjer, blive klar til fyrværkeri 
tilsyn, planlægning af nytårsparoler, fastlæggelse af årshjul, udsende fakturaer og betalt leverandører osv. 
Selv om der har været stille i noget tid nu i forhold til antal brande, så ved vi, at vi går en travl tid i møde i 
forhold til hændelser. Uforsigtig omgang med julelys og fyrværkeri medfører desværre altid brande og 
hændelser, hvor borgerne har brug for os. Her skal Beredskab & Sikkerhed levere varen, så vi kan sikre en 
tryg og sikker jul for borgere og virksomheder.  
Der er altid travlt i december måned, fordi vi har så mange ting vi gerne vil være færdige med. Men det er 
også en god tid, hvor os der har mindre børn dagligt bliver mindet om forventningernes glæde og hvor vi kan 
glæde os til traditioner, ikke blot juletraditioner, men også traditioner i beredskabet, hvor vi vil markere året 
der er gået, se lidt tilbage og se frem til året der kommer.  
Jeg ser meget frem til at møde jer alle til de kommende nytårsparoler i beredskabet.  
Slutteligt vil jeg gerne takke alle jer, der har vagt juleaften eller nytårsaften – der skal lyde en stor tak til lige 
netop jer, fordi I passer beredskabet disse dage.  
I og jeres familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 
Morten Sønderby 

 

 

Nedlæggelse af stilling 

Som tidligere meddelt, så har vi desværre måtte opsige Per Allan Nielsen, da vi ikke fremover har økonomi i 
Beredskab & Sikkerhed til en projektchefstilling. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Per Allan tusind 
tak for de mange års arbejde i beredskabet. Per Allan har altid været meget hjælpsom og klar til at springe 
på nye opgaver i beredskabet. Jeg ønsker alt det bedste for Per Allan. Per Allan har sidste arbejdsdag i 
Beredskab & Sikkerhed den 6. december. 
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Nytårsparoler 2020 

Nuværende fuldtidsansatte og deltidsansatte, brandmænd med ægtefæller samt frivillige og seniorer 
inviteres til parole sammen med medlemmerne af Beredskabskommissionen og vores samarbejdspartnere. 
 

4. januar kl. 9.00 til 11.00 
Grønfeld forsamlingshus, Grønfeld Bygade 16C, 8400 Ebeltoft 

Station Rønde, Knebel og Ebeltoft 
Tilmelding senest den 20. december på anjma@bsik.dk med dit fulde navn,  

navn på evt. ledsager og station. 

 
11. januar kl. 9.00 til 11.00 

Mejlby forsamlingshus, Gammel Kaløvej 17, 8530 Hjortshøj 
Station Hadsten, Hornslet og Allingåbro 

Tilmelding senest den 3. januar på anjma@bsik.dk med dit fulde navn,  
navn på evt. ledsager og station. 

 
18. januar kl. 9.00 til 11.00 

Nørre Djurs Hallen, Idrætsvej 2, 8585 Glesborg 

Station Grenaa, Fjellerup, Kolind, Frivillige 

Tilmelding senest den 10. januar på anjma@bsik.dk med dit fulde navn,  

navn på evt. ledsager og station. 

 

Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb 

 

 

Ny seniormedarbejder 

Den 25. november startede Kim som seniormedarbejder på værkstedet i 

Grenaa. Kim har stor erfaring med at køre lastbil og han vil i den næste 

måned være under kyndig oplæring hos Per Ballegaard, som fratræder 

som seniormedarbejder den 31. december 2019.  

 

 

 

Nyt fra Uddannelse 

Der har været lidt forskellig praksis omkring uddannelse og der har været spørgsmål til, hvorvidt man selv 
kan tilmelde sig kurser, uddannelse og konferencer.  
For at ensrette dette er følgende gældende:  
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Når det gælder uddannelse der ligger ud over den årlige efter- og vedligeholdelsesuddannelse, så skal 
brandmand og holdleder have godkendelse ved nærmeste områdekoordinator, inden tilmelding til kursus 
eller uddannelse kan foregå.  
Såfremt man har ønske om at deltage i konferencer eller lign. hvor Beredskab & Sikkerhed har omkostninger, 
da skal dette altid godkendes af Beredskabsdirektøren via område-koordinator. 
ISL og fuldtidsansat personale skal have godkendelse ved Beredskabsdirektøren inden tilmelding til kurser, 
uddannelse eller konferencer kan foregå.  
Instruktøruddannelser og vedligeholdelse af instruktørkompetencer skal godkendes af Beredskabs-
direktøren via fagkoordinator uddannelse. 

 

Juniorbrand juleafslutning 

Tirsdag den 3. december var der juleafslutning for vores fantastiske 
juniorbrandmænd og deres forældre. Der blev spist rigelige mængder 
æbleskiver og kage. Vi talte om fremtiden, hvor der kommer til at ske en 
masse spændende nye tiltag i regi af ”Unge i Beredskabet”.  
Julemanden havde en været forbi med nye indsatsdragter og brandhandsker 
til vores unge brandfolk. Beredskabsdirektør Morten Sønderby lagde også 
vejen forbi for at hilse på de unge brandmænd.  
Morten overrakte et diplom til Mads O. L. Nielsen, fordi han som den første 
juniorbrandmand ved Beredskab og Sikkerhed, har gennemført ”Ung 
lederuddannelse” sammen med 26 andre unge fra hele Danmark.  
Morten sagde blandt andet, ”at Mads kunne være stolt af at have taget 
denne Ungdoms-lederuddannelse og at den helt sikkert vil gavne ham både i 
beredskabet, derhjemme og i skolen”.  
Det er sjovt og lærerigt at være juniorbrandmand, og vi vil gerne være endnu 
flere.  
Har du lyst til at høre mere om hvad vi laver, så kontakt Torben Fredenslund på mail, tf@bsik.dk 

 

Nyt logistik 

Safety first. For at undgå tunge løft på værkstedet, er der indkøbt en løftevogn. Det 
skal dog ikke holde jer fra fortsat at kikke på en fornuftig placering af jeres tunge 
materiel.  
 
Pengeskabe: 
Pengeskabene på alle vores sprøjter vil snart få ændret deres koder. Som 
stationskoordinatorer er det vigtigt, at I husker at informere jeres holdledere, når der er 
ændret kode. 
 
Udbud af tanksprøjter: 
Udbudsmaterialet er sendt i høring ved opbygger. Der er seks firmaer, som har ønsket at se vores materiale. 
Den 15/12 er sidste frist for deres tilbagemeldinger. Har de ændringer og vi godtager disse, vil det blive rettet 
til og straks sendt i udbud. 
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Materiel i overskud: 
Husk at se efter overskydende materiel på jeres station. Vi mangler stadig en masse røgdykkerhuer. Det er 
ikke på stationerne vi har lager. Det er samlet centralt hos logistik. 
Jeres stationskoordinator ved, hvor meget I skal have af ekstra materiel og mundering. 
 
Julelukket i logistik: 
Der køres ikke dagligdagsvarer ud i uge 52.  
Der vil stadig komme materiel og udstyr ud som har været brugt ifm. brand. 
Husk alle bestillinger skal sendes i Q-Beredskab, da vi ikke altid læser vores mail i ferien. 
Bruno har telefonvagten fra den 16/12 til 25/12 ellers skal I som altid ringe til mig på 51338578 
 
De bedste julehilsner fra 
 
Per B.  
Kim 
Sheyar 
Bruno 
Jan  

 

Juniorbrand på weekendtur. 

Weekenden d. 16. – 17. november tog otte friske juniorbrandknægte, en mor, Per Thomas og jeg, på tur til 

Langvang. 

Der skulle hygges, leges og prøves nye udfordringer, så busserne blev pakket i Grenå og afsted mod Randers 

det gik. 

På Langvang blev vi godt indkvarteret i garagen, hvor også bla. 

redningsudstyret stod fint linet op. 

Her var fin plads til at tape op på gulvet…. Man skal jo holde orden på 

udstyret, på sin ”brandplads”. 

Der blev slæbt en masse madrasser op på 1.salen, hvor køjesengene 

var klar. Det var lidt cool at sove ovenpå sin brandstation. 

Over middag og efter en tur i bilgaragen med lidt materiel-stafet fra de frivilliges ASP, gik vi rundt for at se 

området. 

Her blev vi vinket ned til Horsens-folkene, der var på øvelse og havde 

gang i det store kar. Kæmpebål og strålevarme var noget, der passede 

knægtene…. Ja vist både børn og voksne. 

Vi mødtes med Rune Petersen, som introducerede alle til den 

redningsøvelse han havde planlagt. 

Ydermere var vi så heldige, at BRS var der med redningshundene, så 

det skulle selvfølgelig udnyttes. 

Da mørket sænkede sig, var halvdelen af ungerne med Per Thomas, godt hjulpet af Mads fra Randers 

Brandkadetter, for at røgdykke, mens den anden halvdel var med mig på redningsholdet. 



 
 

Vi kørte med blå blink om til Storcentret i ruinbyen, hvor én fra BRS tog imod os. 

Hun forklarede på engelsk, at der savnedes en person og at der nu vil blive indsat 

en hund til hjælp. 

Imponerende at se hunden arbejde. 

Knægtene blev sendt ind hvor hunden stod og gav hals, for at vurdere hvordan 

man kunne komme ned til Viktor, en virkelig godt sminket figurant, ligeledes fra 

Randers Brandkadetter. 

De knoklede, de frøs, de var kolde og sultne…. Endvidere var det mørkt og regnen 

silede ned. Men de var SÅ seje. 

Efter lang tid byttede holdene rundt, men ”redningsholdet” var helt brugte og 

kom efter kort tid tilbage, for at hjælpe med den endelige udtagning af den 

tilskadekomne. 

Kl. ca. 20.30, endelig færdige og klar til hotdogs og burgere fra grillen. Der blev 

virkeligt taget fra fadene. 

Aftenhygge med chips og sodavand var efterfølgende på sin plads her. Godt brugte, 

naturligvis med udstyret på deres pladser mellem tapelinjerne, blev der slappet af, 

hygget og spillet dart. Ikke sent herefter blev der fuldstændigt ro over én kam. 

Søndagens rundstykker blev klaret og vi fik endnu en mulighed for at opleve 

hundene i aktion. Flere af knægtene blev gemt i ruinbyen og hunde sendt ud. Alle 

blev hurtigt fundet til stor glæde, for så måtte der kæles med hundene. 

Falcks brandstation blev besøgt, hvor Henrik viste rundt og svarede på en masse spørgsmål, mens samtlige 

låger blev åbnet og kigget grundigt efter. Samtlige røde biler blev prøvet grundigt af, horn blæst af (af Henrik) 

og de lavede ”alarmeringsøvelse” på tid. Rigtigt sjovt at se.  

Afslutningsvis på vejen hjem mod Grenå, drejede vi ind ved Auning Kart park, 

hvor der var arrangeret gokartløb, hvilket jo var holdt som en hemmelighed 

for dem. De fik køredragterne på, hjelm og handsker og afsted det gik. Et 

superløb hvor tre kom på podiet og fik medaljer.  

Slutreplikken til dem var, at selvom tre kom på podiet, ”så startede de som 

et hold, og sluttede som et hold”. 

Det var en virkelig god afslutning på en rigtig god weekend.  

Torben 

 

 



 
 

Valg til tre-enigheder 

Der har været flere valg rundt om på stationerne og det har resulteret i følgende: 

I Allingåbro er Michael Mejneche tiltrådt som ny stationskoordinator. 

De frivillige i Grenaa har haft valg den 28/11 og Jan Lindstrøm er ny Stationskoordinator. Som noget nyt er 

der valgt en repræsentant til MED, som blev Jannick Dueholm. Derved får Frivillig Grenaa en tre-enighed 

som dem på stationerne. 

Knebel har valgt Brian Lund Frederiksen som stationskoordinator og Erik Nykjær Kristensen som TR. Knebels 

ændringer er med virkning fra den 1/1-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger 

Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Morten på: mss@bsik.dk 

eller ring mellem 08-16 på  4030 0973.  

 

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:  omrvest@bsik.dk 

Område Syd: omrsyd@bsik.dk  

Område Nord: omrnord@bsik.dk 

Uddannelse: udd@bsik.dk   

Logistik: log@bsik.dk 

Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften. 
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