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Den årlige tænding af juletræet på Rådhus 
Pladsen i København.

Nye tider.

Det er med dyb beklagelse, at vi må 
konstatere, at Københavns Brandvæsen 
ikke længere skal køre ambulance.

Vi har netop set, at Gentofte Brandvæsen 
har mistet deres ambulancetjeneste, og 
nu må vi så se, at endnu en kommunal 
ambulancetjeneste bliver overtaget af et 
privat firma.

Det er bekymrende, at regionen har valgt 
at vægte økonomi frem for kvalitet i deres 
afgørelse.

Desværre er man i Gentofte også ved at 
udlicitere ildløstjenesten, hvilket måske 
bliver det næste, som vi skal frygte i 
Københavns Brandvæsen.

Jeg er bekymret for denne udvikling i 
vores fag, for jeg har svært ved at se, 
hvor vores politiske bagland er i disse 
sager, hvor borgere og kommunalt ansatte 
oftere og oftere bliver taberne.

FORSIDEN

LeDeR
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PERSONALIA

Personalia december 2008.
.

København:
Afgang:
Alarmoperatør 4064 Jan Hansen er afgået med udgangen af oktober måned.
Brandmand 683 Peter Matthias Hansen er afgået med udgangen af oktober måned.
Redder 286 Kenneth Gylche Munch er afgået med udgangen af oktober måned.

Den 31. oktober blev følgende redderelever færdigudlærte:
628 Silas Philip Tafdrup
654 Daniel Kim Hansen
656 Kevin Schrøder
657 Michael Bruse Mathiesen
658 Martin Rasmussen

Alle er ansat som reddere pr. 01. november.

Taksigelser:

Jeg takker alle der sendte mig en hilsen på min fødselsdag. Det var pænt af jer. Håber i 
alle har det godt.

Med venlig hilsen 
K. Jacobsen (46) pens. korpsbmr.

En stor tak til Københavns Brandvæsen for opmærksomheden ved min 75 års 
fødselsdag.

Med venlig hilsen
348 Bruno Hansen

Hjertelig tak til Seniorklubben for hilsen og flaske på min 70 års fødselsdag. Og 
ligeledes tak til Stiftelsesforeningen for de dejlige røde flasker fra Italien.

284 Ib Schmidt
(tinsoldaten)
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Nye tider.

Så har Region Hovedstaden truffet deres endelige beslutning om hvem, som skal drive 
ambulancetjenesten i regionen efter sommeren 2009. Denne afgørelse har været ventet 
med spænding blandt mange; men ikke mindst blandt de ansatte brandfolk, som i dag kører 
ambulancerne i henholdsvis København og på Frederiksberg. Med vilje har jeg ikke nævnt gentofte 
Brandvæsen, idet den afgørelse reelt set blev truffet for et stykke tid siden af de lokale politikere! 
De store tabere i dette spil blev Københavns Brandvæsen sammen med Gentofte Brandvæsen, da 
disse to brandvæsener nu officielt mister deres ambulancetjenester! Frederiksberg Brandvæsen 
blev dermed den eneste kommunale ambulancetjeneste i regionen, som bevarer deres nuværende 
tjeneste. 

Hvem kommer.

Siden regionen udsendte deres udbudsmateriale, har der været gættet flittigt på, hvem som skulle 
køre ambulancerne i fremtiden, og der blev budt på både kendte og nye entreprenører. Som 
udgangspunkt har jeg ikke noget mod konkurrence; men det skal være konkurrence på lige vilkår!  

Det er i mine øjne ikke muligt at lade en kommunal virksomhed konkurrere med en privat 
virksomhed, idet der er vidt forskellige forudsætninger for at sammensætte tilbuddet, som skal 
afgøre, hvem som vinder, og det er også tydeligt, at de kommunale tjenester har været de dyreste i 
vores område, hvor økonomien vægtede hele 70 % af afgørelsen!  

Nu er der så Falck på banen, et firma som vi kender, og som vi ved, hvad står for. Det er en 
virksomhed, som i lighed med andre har et godt og solidt grundlag i den danske ambulancetjeneste, 
og som har været med til at udvikle den, til det den er i dag. Men ind i vores område er Samariten 
fra Sverige kommet på banen, en ny entreprenør, som er helt ukendt i Danmark. Det spændende 
eller rettere usikre ved Samariten er, at de har vundet flere områder i Danmark, bl.a. har de fået 
hele Sjælland som arbejdsområde. Det som bliver interessant at se, er om vores politikere har 
satset for stort, for er det overhovedet muligt at finde ambulancefolk nok, som vil ansættes af det 
nye og ukendte firma? Jeg er ikke sikker på, at det er så let, som mange tror; men omvendt kunne 
det klæde den nye entreprenør at melde ud, hvad de vil og kan, så vores ansatte kunne gøre op, 
om den nye tjeneste er så forskellig fra det, som vi kender i dag. 

Hvad sker der.

I de områder, hvor vi i dag kører ambulance, kommer der til at ske en del.

På Frederiksberg er omvæltningerne nok de mindste, idet der også i fremtiden skal køre to 
ambulancer, dog bliver den ene af disse i fremtiden bemandet som en paramediciner-ambulance. 
Det nye ved område Frederiksberg er, at som det generelt er blevet i hele regionen, så er 
responstiden blevet ensrettet, så den passer til resten af regionens områder, og det vil sige, at 
regionen lover en responstid på mellem 0 og 12 minutter.

I Gentofte var ambulancetjenesten allerede på papiret flyttet til Falck; men nu er der også truffet 
afgørelse om dette område. Falck skal i fremtiden dække Gentofte Kommune sammen med Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal med 4 ambulancer, hvoraf den ene bliver med paramediciner. Responstiden i 
dette område er sat til maksimalt 13 minutter!

I område København, som i dag dækkes af 10 døgnbemandede beredskaber, køres dette i fremtiden 
af henholdsvis Falck (område Amager og Hvidovre) samt Samariten (område Bispebjerg). Dette 
store område skal i fremtiden dækkes af 11 ambulancer, hvortil det skal bemærkes, at der i dag 
kører 10 akutambulancer alene i København, og der er i dagtimerne desuden 15 ambulancer, 
som kører sygetransport; men som er bemandet og udstyret som akutambulancer. Disse kan 
altså benyttes som backup ved større begivenheder; men denne mulighed er væk i fremtiden! 
Responstiden i dette område er sat til mellem 10 og 12 minutter! 
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Hvem bliver taberen.

Med disse fakta på bordet, så mener jeg, det står meget klart, hvem som bliver taberen i den nye 
struktur!

Der er selvfølgelig de ansatte, som i dag arbejder i ambulancetjenesten. De er på nuværende 
ikke garanteret arbejde hos de nye entreprenører, hvilket ville have været rart, hvis det er den vej 
de ønsker at gå. Men et problem her er, at indtil i dag har det været ret naturligt, at man efter 
endt tjeneste i ambulancetjenesten overgik til ildløs, og dermed til en tjeneste, som må betragtes 
som mindre, fysisk belastende. Når denne mulighed ikke længere er tilstede, så tror jeg, det 
bliver sværere at fastholde og rekruttere ansatte til ambulancetjenesten, for det ender med at 
blive som i Sverige, hvor man ikke slutter i ambulancetjenesten; men man sygepensioneres fra 
ambulancetjenesten.

Den anden taber i dette spil bliver borgerne. Når jeg kigger på de responstider, som vi leverer i de 
tre ambulancetjenester i dag, så ligger vi langt under det, som bliver loftet i fremtiden. Det betyder, 
at det er borgerne, som med helbredet betaler for den politiske beslutning om ens responstider, 
og her det netop i Hovedstaden, at prisen bliver forhøjet! Samtidig bliver antallet af ambulancer 
på gaden reduceret, og det betyder, at ved større hændelser, som selvfølgelig statistisk set meget 
sjældent forekommer, så vil man simpelthen ikke have ambulancer nok til at behandle patienterne. 
Det betyder så, at ildløsmandskabet skal udføre denne behandling; men jeg tror ikke jeg støder 
mange ildløsfolk, hvis jeg siger, at ambulancefolkene er bedre bedret uddannet til dette arbejde end 
deres kollegaer på ildløssiden.

Et andet sted hvor jeg frygter en kvalitetsforringelse er i samarbejdet mellem de to tjenester på 
skadesteder, hvor man skal arbejde sammen. Vi har i dag en fordel i, at vi kender hinanden utroligt 
godt, og det gør, at vi arbejder sammen som en enhed, når vi er ude på et skadested. Jeg frygter, 
at denne samhørighed forsvinder i fremtiden, med mindre den nye entreprenør f.eks. lejer sig ind på 
brandstationerne; men det er kun spekulationer. 

Politik.

Ingen er vel heller i tvivl om, at der er meget politik med i denne beslutning. Men jeg er forundret 
over den måde, som vores politiske bagland har ageret på. Vi har set én brandchef stå frem 
og komme med kritik af fremtidens tjeneste, og han er blevet bakket op af overborgmesteren 
i København, som heldigvis kan se, at der bliver tale om væsentlige forringelser i fremtiden i 
Hovedstaden.

Når vi så hører, at bl.a. de socialdemokratiske politikere i regionen hælder til et privat firma, så har 
jeg svært ved at se, at man fastholder sin ideologi i forhold til privatisering! Det er skuffende for 
mig, at man ikke holder ved disse gamle aner. 

Jeg vil med disse overvejelser udtrykke beklagelse over, at vi meget snart skal tage afsked med 
en masse dygtige kollegaer, som havde forventet, at de skulle pensioneres fra brandvæsenet, og 
samtidig frygter jeg, at de resterende medarbejdere i fremtiden bliver sat under yderligere pres, 
efterhånden som den økonomiske krise kradser, og alle politikere vil spare penge, uanset om det 
betyder forringelser i samfundet

Glædelig jul og godt nytår

Formand i OB

Jesper Broneé

jebr@foa.dk
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Brandfolkenes klub Frederiksberg  
BKF

Formand: 
Jan Hemmingsen 5087

Telefon:
28 98 41 88

E-mail: 
jahe02@frederiksberg
.dk

Brandfolkenes klub København  BKK

Brandmandskluben 
Rudersdal Hørsholm BRH

Formand: 
Lars Ousen 355
Fælledvej Brandstaton
Fælledvej 20A, 1th
2200 København N
Telefon 26 86 48 06
E-mail: bkk@okf.kk.dk

Formand: 
Lars Bo Nielsen

Telefon
20 63 45 37

E-mail: 
firefighter@vip.cibe
rcity.dk

Brandfolkenes  klub Vestegnen

Formand:
 Michael Schou 54
Telefon  22 78 25 09
E-mail: 
 ms@vestbrand.dk

ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

Intet nyt fra BKF

Intet nyt fra Vestegnen

I Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen kæmper vi lidt for at få styr på 
den faglige klub, da den ikke rigtig har været aktiv i lang tid. Aftaler 
skal gennemgås, og lønsedler kigges igennem osv. Men vigtigst af 
alt: Der skal skaffes flere medlemmer!
Allerede nu er der kommet nye til, og de skal være meget velkomne. 
Men der er stadig en del, som hænger i bremsen og synes, alt er 
evigt grønt … indtil lige pludselig …
Til den tid vil vi være på plads og sørge for den fornødne hjælp til 
at komme tilbage i folden. Tilbage til fællesskabet og sammenholdet 
– et sammenhold, som i disse tider er vigtigere end nogensinde.
 
Hos os er en af udfordringerne at få kommunikationen mellem 
medarbejderne og ledelsen til at fungere mere ligeværdigt og 
tidssvarende. Og det er en proces, som nok skal lykkes, hvis »alle 
bærer viljen i hjertet«. Måske skal der slås et par streger i sandet 
– måske ikke. Men at vi sammen når i mål, er jeg ikke i tvivl om.
 

Venlig hilsen 
Lars B. Nielsen

Tr på Station Søllerød

POLITISK MAKVÆRK DØMMER KØBENHAVNS 
BRANDVÆSEN UDE.
 
Den 25. november blev en skelsættende dag for 
Københavns Brandvæsen. Region hovedstaden 
valgte Brandvæsnets ambulancetjeneste fra ud fra 
udelukkende et kriterium : Pris.

Fortsættes på side 8
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Brandfolkenes klub Gentofte  GBK

Formand:
Henrik Pouelsen 09

Telefon 
40 56 62 26

E-mail: 
hpp@gentofte.dk

Den faste klub Tårnby

Thule air base

Formand:
 Jan Jørgensen 04

Telefon 28 66 57 13
E-mail:

 jjo.tb.tf@taarnby.dk

Formand: 
 Knud Pedersen

www.bktab.gl
E-mail:

Knudp@greennet.gll
Mobil Dk:

+45 40 92 03 83
Mobil GL: 

 +299 594490

ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

Intet nyt fra Tårnby

Thule, 12. november 2008

Som nyvalgt tillidsmand/formand for BKTAB på brandstationen Thule 
Air Base vil jeg gerne præsentere mig selv.

Mit navn er Knud Pedersen, jeg er 55 år, gift og har 3 voksne børn. 
Jeg kommer fra Falck i Svendborg og er bosiddende på Thurø.

Jeg startede som brandmand på Thule Air Base den 27. december 
1984 og har været ansat lige siden, uden afbrydelser. Gennem 
mange år har jeg siddet i bestyrelsen for BKTAB og varetaget 
tillidsmandens opgaver som talsmand under dennes fravær.

Da vores tillidsmand, Jørgen Wegeberg, ønskede at fratræde sin 
stilling som brandmand på T.A.B., blev jeg valgt til at overtage denne 
post. Jeg ser frem til arbejdet, og det er mit håb, at vi gennem 
sammenhold kan opnå nogle positive resultater til gavn for alle.

Mvh. tillidsmand Knud Pedersen

Efter en meget turbulent tid, er Gentofte brandvæsen nu også 
kommet i udbud. Kommunen har desværre besluttet, at sende selve 
brandslukningen i udbud, for at finde ud af om der er andre der kan 
gøre det billigere, som de siger…..

Brandfolkene på stationen, går derfor og afventer deres uvisse 
fremtid. Dette er naturligvis dybt frustrerende, at man ikke ved om 
man er købt eller solgt. Selve tilbuddene skal være kommunen i 
hænde den 10. december, med en endelig afgørelse den 26. januar, 
på et kommunalbestyrelsesmøde.

Vi håber selvfølgelig på, at der ikke er nogen andre der ønsker at 
slukke ildebrand i Gentofte, og at vi får lov at fortsætte, med at 
servicere vores borgere, som vi hidtil har gjort.

Eftersom vi har fået ny daglig ledelse på stationen, er det dog rigtig 
godt, at de (Niels Bøgvad og Tommy Buchvald Holm) virkelig lytter til 
os, det har der virkelig manglet, fra den tidligere ledelse. For vi har 
faktisk fra mandskabet, en hel del gode input, som vi gerne vil ha` sat 
i værk. Eksempelvis vores kommende bådberedskab, som allerede er 
sat i søen. 

Med dette lille juleønske, vil jeg ønske alle ved Gentofte brandvæsen 
en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende nytår.

Venlig hilsen

Henrik Poulsen 
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Brandvæsnet havde budt med et overordnet krav fra kommunen om, at en evt. bod ikke 
kunne sendes videre til skatteborgerne. Der kan i buddet gives bøder for både overskridelse 
af responstiden eller nedbrud af biler. Boden kan blive op til 20% af kontraktsummen.
 
Regionen har opstillet et set-up på ambulancetjenesten, som både er dårligere og dyrere. 
Dette ud fra embedsmænds vejledning, som intet begreb har om logistik og praktisk 
planlægning af en ambulancetjeneste. Vi har allerede sagt, at det er dømt til at gå galt. Der 
er desværre ikke meget sjovt i at få ret, når de har ødelagt en ambulancetjeneste med over 
100 år på bagen.
Vi ønsker naturligvis Frederiksberg tillykke med, at de har vundet deres område. Vi ved 
ikke i skrivende stund, hvad deres bud lød på, og hvorfor de kunne byde billigere end 
Københavns Brandvæsen.
 
Den politiske del af udbuddet er et kapitel for sig selv. For det er mig ubegribeligt, hvordan 
socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF og enhedslisten kan vælge at tilbyde en kontrakt 
til et firma, som indtil nu ikke har villet tegne en overenskomst. Det er svært at se, hvordan 
disse partier, der hævder at have en forankring blandt arbejdere og lønmodtagere, kan 
gøre noget så usympatisk og uansvarligt. Til dem skal der specielt lyde et »trefoldigt FY 
FOR SATAN«
 
Hele regionsrådet opfører sig ydermere uansvarligt ved at vælge et uprøvet firma uden 
ansatte, uden biler, uden stationer og uden noget der indikerer, at de kan løfte opgaven.
 
Vi sidder nu tilbage med en opgave, hvor vi må sige farvel til en lang række kollegaer. Det 
er en ubehagelig proces, hvor vi skal prøve at komme så hele igennem som muligt. Når 
dette er overstået, flytter »sorteper« ud til borgerne. De ambulancefolk der forlader faget, 
er umulige at erstatte, og det vil nok være et fåtal, som ønsker at arbejde for Samariten. 
 
Vi arbejder nu på ,at få så god en proces omkring personalereduktionen som muligt, men 
grundet den hastighed vi må arbejde med, vil det ikke give mening at skrive noget om det 
her, for det vil ved bladets udgivelse allerede være forældet.
 
Jeg vil til sidst beklage, at regionen har valgt den løsning, og derved tager befolkningen 
som gidsler.
 
Jeg vil i næste nummer af Brandmanden følge op på, hvordan det så gik.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Villadsen
Næstformand 
Brandfolkenes klub København
bkk@okf.kk.dk
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9
  The Golden Boy fra KBH 

TAK TIL »THULE« JØRGEN

Nye og spændende udfordringer venter
Jeg forlader Thule Air Base, da jeg har fået tilbudt andet arbejde, som jeg glæder mig meget til. I den 
forbindelse vil jeg gerne sige tak til alle tillidsfolk samt alle brand- og redningsfolk i København under 
Brandfolkenes Organisation for jeres dejlige måde at være på. Det har været en fornøjelse af arbejde sammen 
med jer, og I ønskes alle det bedste i fremtiden. Især ønskes I det bedste med alle de forskellige udbud, som 
ligger for døren. Jeg håber, ikke kun for jer, men også for den enkelte borger, at den kvalitet og tryghed, som I 
alle har været garant for, fortsat vil komme den enkelte borger til gode. Desværre oplever man mange steder 
i dag, at man er ved at spare sig ihjel med dårlige arbejds-/sikkerhedsmæssige forhold til følge, men også til 
stor utryghed for den enkelte borger. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at alle brand- og redningsfolk 
står sammen og støtter op om deres tillidsfolk, så de står stærkt. 
For medarbejderne på Thule håber jeg, at fremtiden også for dem kommer til at gå i den rigtige retning. 
Den nye tillidsmand får rigeligt at se til, 
også i fremtiden. Det er mit håb, at man 
i fremtiden heroppe vil sætte mere fokus 
på medarbejderen og dennes trivsel og 
velfærd og ikke kun budgetter og aktionærer. 
Ting skal hænge sammen – det er logisk 
for alle – men der findes gode måder at 
løse forestående opgaver på, men også 
ubegavede måder.
Overordnet, både for Thule og 
Danmark, kan man jo undre sig over, at 
managementlederen/-folket haster og hugger 
løs i afdelinger/områder og udelukkende 
fokuserer på tid og budgetter, alt imens vores 
gode ledere klatrer op i det højeste træ for at 
overskue situationen, kun for at kunne råbe 
til managementfolket, at det er den forkerte 
afdeling eller det forkerte område, de hugger 
løs i. Tankevækkende.
Fremtiden må da ligge i at satse på de 
gode værdier, heriblandt de dygtige og 
veluddannede medarbejdere, til gavn for både 
medarbejdere og virksomheden. Vi er alle 
ansvarlige for os selv, og vi har alle friheden 
til at vælge ud fra principper og værdier frem 
for sindsstemninger og omstændigheder
Jeg håber og tror på det bedste for fremtiden, 
både for Thule Air Base og Danmark.
Tak for denne gang. I og jeres familier 
ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et 
lykkebringende 2009. 

De bedste hilsner
Jørgen Wegeberg
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 Problemer med Alkohol?
-Her kan du få hjælp

 Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere           
 (AA) på tfl. 70 10 12 24 eller til Ib Frøby på tlf 36 16 61 85.
 Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne

 Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet:    
 www.anomyme-alkoholikere.dk
 Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at   
 gøre noget ved det! 

Jeg vil takke alle i brandvæsenet, der gjorde min 
afgang fra brandvæsenet til noget, jeg aldrig vil 
glemme og gav tårer i øjnene. Det skal I have tusind 
tak for.

 
De gladeste hilsner 

Obmr. 43 / 705 Tonny Christiansen. Stjans.

Ordinær generalforsamling i brandfolkenes feriehusforening.

B.I,s lokaler Østerbros brandstation.Tirsdag den 27.januar 2009 
kl.19.00.
Dagsorden i følge lovene.Forslag skal være formanden i hænde 6 
dage før.
Formand:Svend Erik Seidler  Østerbrogade 210 1sal th.
Telf.51439196.
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»DE  GRÅ  SIDER«

INDLÆG TIL »DE GRÅ SIDER« MAILES TIL :

tbk507@mail.dk

DEADLINE FOR INDLEVERING AF 
INDLÆG TIL BRANDMANDEN :

DEN 20-1 2009

BRANDMANDEN UDKOMMER :

UGE 7

Ordinær generalforsamling i brandfolkenes feriehusforening.

B.I,s lokaler Østerbros brandstation.Tirsdag den 27.januar 2009 
kl.19.00.
Dagsorden i følge lovene.Forslag skal være formanden i hænde 6 
dage før.
Formand:Svend Erik Seidler  Østerbrogade 210 1sal th.
Telf.51439196.
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PÅ KLATRETUR I KORSIKA

Bjergklubben på Korsika

Den 29. september tog 14 mand fra Brandvæsenets Bjergklub af sted til den bjergrige ø Korsika.
Og bjergrig var den – fandt vi hurtigt ud af!

Efter en lille flyvetur tog vi en noget hæsblæsende taxatur fra lufthavnen til byen Calenzana. Vi troede ikke, at noget kunne ryste sådan nogle garvede ambulancefolk – men vi havde heller ikke oplevet korsikansk taxakørsel før …
Calenzana er en lille, søvnig by, hvorfra den berømte vandrerute GR20 starter. Efter en formidabel middag på en hyggelig, lokal restaurant overnattede vi i telte for så at stå tidligt op næste morgen og starte på vandringen.

Vi havde hørt og læst os til, at vi godt kunne regne med en hård tur, og at starten af ruten heller ikke viste nogen barmhjertighed. Og man må sige, at det gik opad fra begyndelsen. Første etape steg fra 250 m til 1.570 m. Selve GR20 
er sværhedsgrad 5 ud af 5, hvad angår vandring. Vi havde selvfølgelig valgt den nordlige og mest krævende del af ruten. Vi havde planlagt at have alt med, så vi kunne klare os selv og kun var afhængige af vand, hvilket vi kunne få i 
de forbipasserende kilder. Det betød, at vi fra starten havde ca. 20 kg på ryggen hver, så der var ingen tvivl om, at vi kom til at svede en del. Korsika er en ung ø, og derfor er bjergene meget kuperede, og flere steder gik vi fra vandring 
direkte over i nærmest klatring. Dog på et niveau uden brug for sikringer. 
Naturen er utrolig varieret. Det ene øjeblik går man i skov af birketræer, det næste nåletræer, og pludselig er der helt goldt og ikke et eneste træ i nærheden. Kløfter og floder bugter sig gennem hele bjergområdet mere eller mindre fyldt 
med vand alt efter årstiden.

Efter en lang, hård dag nåede vi frem til vores camp. Her slog vi telt op og tilberedte vores frysetørrede mad. Om aftenen blev det hurtigt koldt, og vi krøb i 
soveposerne efter at have varmet os med en lille én til halsen.

2. etape startede med at krydse en hængebro, hvorefter vi fulgte en kløft i et fantastisk landskab. Også denne dag var der passager, der skulle traverseres og 
næsten ligefrem klatres. Men solen stod højt på himlen, og lige så højt var humøret. Vi bevægede os op over passet i 2.020 meters højde, hvorefter resten af 
dagens etape gik ned og ned og ned, før vi endelig nåede dagens camp. Igen den traditionelle »gourmet a la frysetørret« og så ellers røverhistorier, til vi gik til 
køjs.

3. etape var endnu en hård dag, som igen gik psykopatmeget opad (som alle andre dage). Forbi en bjergsø, op over et nyt pas i 2.100 meters højde og så ellers 
indhyllet i kolde skyer og tåge ned mod skisportsstedet Asco. Her var der en restaurant og en bar, som skulle vise sig senere at blive brugt flittigt. Det viste sig 
nemlig, at vejret ændrede sig fra tre dages høj sol til et enormt regnvejr. Næste etape skulle gå over et pas, hvor vi i en cirkel på toppen skulle traversere/klatre 
rundt på en klippevæg for så at komme ned igen. Dette krævede dog, at vejret var godt, og underlaget tørt – ellers ville det blive for farlig en tur, særligt med 
20 kg på ryggen. Vejrguderne var imod os, så vi besluttede at tilbringe en hviledag i Asco og i den lokale bar for at håbe på bedre vejr dagen efter.

Vi vågnede til en himmel, der som typisk i bjergene bød på lidt af hvert, alt efter i hvilken retning vi så. Hver gang vi kiggede op igen, havde himlen forandret 
sig. Ydermere havde vi hørt rygter om sne på toppen, og at der muligvis var mere på vej. Vi delte os derfor i to grupper, hvor den ene gik 18 km ned til den 
nærmeste by for at nå en bus videre til Bastia – en havneby, hvor vi skulle tilbringe de sidste to nætter. Den anden gruppe gik mod toppen i håb om at nå 

cirklen, inden det dårlige vejr kom. Men netop som vi var på vej op, trak mørke 
skyer ind over os, og det begyndte at småsne. Inden længe væltede det ned med 
sne, tordnede i det fjerne og blæste op. Temperaturen havde pludselig ændret 

sig fra +20 til -2 grader. Skaljakker, huer og vanter kom frem, og vi bevægede os langsomt mod toppen, stadig i håb om, at vejret ville ændre sig. Men 150 
højdemeter fra toppen besluttede vi at vende om. Alle klippesider var blevet glatte, og det ville være for farligt at traversere igennem cirklen. Ydermere havde 
vi besværligheder ved bare at følge ruten, selv på vej ned. Det var ærgerligt, men absolut forsøget værd og en super oplevelse. Vi fortsatte de 18 km ned og 
mødtes med den anden gruppe, hvorefter vi fik en velfortjent kold, lokal øl som afslutning på turens vandring.

En bus bragte os ned til en jernbanestation, hvor vi tog et noget lille tog til byen Bastia. Her indlogerede vi os på et lækkert hotel 50 meter fra vandet. Bastia 
er en hyggelig og charmerende by med gode caféer og restauranter. Vi fik os en lækker aftensmad og gjorde herefter Korsikas natteliv usikkert! Og sjovt var 
det i hvert fald! Dagen derpå gik med at slappe af, bade og rekreere efter en hård, men bestemt oplevelsesrig uge. 

Tak til alle, som var med og gjorde det til en kanon tur!

Deltagere: Lars 780, Rune 578, Tino 604, Christian Nørfeldt, Claus Luchow, Thomas 176, Anders 220, Lars 583, Allan 599, Kasper 129, Martin 567, Erbs 297, 
Sødring 268, Jacob 399

Af Jacob399
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FIGHT NIGHT I STT

Den 27 november løb det største og bedste arrangement af staben i hangaren ved STT. 
Flere hundrede kollegaer var samlet for at se øretæver blive uddelt. Og dem blev der 
uddelt mange af.
Vores fotograf Kenneth Meyer var på pletten og her er et lille udsnit af hvad linsen fan-
gede.
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OBS FOR AMB.ASSISTENTER

Obs. fra Sundhedsstyrelsen
 
Ambulanceassistent og uddannet efter 1995-reglerne? – søg dispensation nu 
for fortsat virke efter 1. januar! 
 
Pr. 1. januar 2009 skal alle ambulancer bemandes med mindst to personer, og de skal 
være uddannet efter reglerne i bekendtgørelse. nr. 977 af 26. september 2006. 
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har givet mulighed for dispensation til 
ambulanceassistenter, der er uddannet efter tidligere 1995-regler (bekendtgørelse nr. 
987 af 6. december 1994). En betingelse for at få dispensation til fortsat virke efter 1. 
januar 2009 er, at man har været beskæftiget som ambulanceassistent i 3 år inden for 
de seneste 5 år frem til 1. januar 2009.
 
Hvis man er ansat hos Falck Danmark A/S, Frederiksberg Brandvæsen, Københavns 
Brandvæsen, Roskilde Brandvæsen, REKO Danmark ApS, Samsø Redningskorps eller 
Ærø Redningskorps, så sker ansøgning om dispensation gennem arbejdsgiveren. 
Øvrige skal selv henvende sig til om dispensation til Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 
67, 2300 København S - att. konsulent Randi Gjerding, Uddannelse og Autorisation 
– telefon: 7222 7400.
 
Dispensation kan søges indtil 1. januar 2009. For et hurtigere svar vil Sundhedsstyrelsen 
gerne modtage ansøgning om dispensation snarest muligt – se mere på hjemmesiden: 
www.sst.dk
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FORSVARET SØGER
AMBULANCEASSISTENTER 
OG -BEHANDLERE.

BRUG DIN UDDANNELSE OG FÅ EN OPLEVELSE FOR LIVET

Er du uddannet ambulanceassistent eller -behandler og har du aftjent din værnepligt, har du nu 
mulighed for at tegne en korttidskontrakt på 5 - 9 måneder med Forsvaret. 

Ansættelse: 
- Missionsuddannelse i 2 måneder. 
- Udsendelse i international operationer 3 - 6 måneder.
- Afvikling af optjent frihed, max. 1 måned.

Næste hold udsendes til august 2009 og afprøvningen vil fi nde sted i december 2008 og 
januar 2009.

Få mere information på www.ambulanceassistent.dk eller ringe til Forsvarets Rekruttering på telefon 
4489 5000.
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Efterårsfesten på Gyrstinge Skovkro

Gyrstinge Skovkro

Kurt Wilken

Søren og Kurt

Der var 81 tilmeldte til festen, som forløb rigtig 
godt. 

Kl. 10 kørte busserne fra Ingerslevsgade til 
Dæmningen, hvor der traditionen tro også var 
mulighed for at komme med. Og så gik turen 
mod Gyrstinge. Men da vi havde god tid, og 
vejret ikke lige var i vores favør, således at der 
kunne holdes pause i det grønne, blev det i 
stedet til en mindre sightseeing i bus i Sorø by 
og omegn.

Kl. 12.15 indtog vi vores pladser på kroen, og 
her var, som da vi var her i sommer, dækket op 
med den helt store buffet med efterfølgende 
dessertbord – et arrangement, der stærkt kan 
anbefales. Kroen er, siden vi var her sidst, bygget 
om og har bl.a. fået nyt stråtag. 

Gaven til den ældste deltager, som endnu ikke 
har modtaget en sådan, gik denne gang til Kurt 
Wilken, og det animerede ham til lidt underholdning 
og fællessang sammen med Former Søren. 
Grovbollebanden spillede op til dans, og kl. 17.30 
var festen slut, og vi kørte mætte og veltilpasse mod 
København.

Generalforsamling
»Brandmanden« når ikke at komme på gaden inden vores generalforsamling i februar. 
Derfor er denne påmindelse med i dette nummer.
Brandfolkenes Seniorklubs generalforsamling afholdes tirsdag den 10. 
februar kl. 10.00 i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade nr. 11-13. Der kan ske 
ændringer, idet lokalerne står for overtagelse af anden forpagter, således at vi må finde 
et andet sted at afholde generalforsamlingen. Det er derfor vigtigt at bemærke sig 
adressen, når indkaldelsen til generalforsamlingen dumper ind ad brevsprækken i januar 
måned.
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Fredagsmøderne
Vi er godt i gang med vores fredagsmøder i vintersæsonen, og det er som altid 
hyggeligt og rart at mødes med gamle kollegaer en gang imellem. Har du endnu ikke 
deltaget i disse møder, som er ganske uforpligtende, så tag madpakken under armen 
(drikkevarer kan købes i huset).
Møderne afholdes altid om fredagen i den 2. hele uge i måneden fra kl. 10 til 14.
De næste møder er:
Fredag den 16. januar 2009 og fredag den 13. februar 2009

Runde fødselsdage for hele året 2009:

27. januar: Ove Hansen, Astilbevej 4, Tune 4000 
Roskilde, 70 år
9. februar: Evald Baumann Nielsen, Cedervej 3, Strøby 
Egede, 4600 Køge, 70 år
12. februar: Leo Johansen, Hedelyparken 19 st., 2670 
Greve, 80 år
26. marts: Ove Bernhard Jeppesen, Dybvigvej 8, Fejø 4944 Ravnsborg, 75 år
2. april: Flemming Heller, Kamstrupvej 98, 2610 Rødovre, 70 år
24. april: Vagn Cordsen, Blåmejsevej 11, 2. th., 2400 København NV, 75 år
29. april: Jonny Steinlein, Bremensgade 39, 2., 2300 København S, 95 år
4. maj: Ejner Horsdal, Skelhøjvej 34, 2800 Lyngby, 75 år
12. juli: Vagn Nielsen, Englandsvej 33, 2300 København S, 70 år
12. juli: Jørgen Bjerregård, Lersø Parkallé 28 A, 1. th., 2100 København Ø, 90 år
27. juli: Poul Petersen, Ågerupvej 31, 2., 2700 Brønshøj, 85 år
4. september: Else Therkildsen, Kirkebjerg Allé 53, 2., 2720 Vanløse, 80 år
13. september: Inger Simonsen, Vodruff Tværgade 3A, 1909 Frederiksberg C, 85 år
20. september: Ernst Andersen, Roskildevej 114, 4., 2000 Frederiksberg, 90 år
24. september: Poul K. Jørgensen, Birkevej 6, 3320 Skævinge, 80 år
26. september: Ib Kümmel-Nielsen, Nørregårdsvej 34C, 2., 2800 Lyngby, 75 år
29. september: Poul Erik Karlsson, Grønnegården 642B, 2670 Greve, 75 år
9. december: Erik J. Christiansen, Klostergården 104, 3550 Slangerup, 85 år
10. december: Leif Staal, Sankt Helene Vej 9, 3220 Tisvildeleje, 80 år

Dødsfald
Brandmand (505) Jørgen S. Jørgensen (Sorte) døde den 1. september.
Overbrandmester (530) Lars Lauridsen (Ostelars) døde den 19. september.
Overbrandmester (82) Jens Peter Larsen døde den 2. november.

Seniorklubbens bestyrelse ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Sven Præst
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Set af fotograf
Kenneth Meyer

Færdselsuheld hvor to patienter måtte klippes fri.
En af de situationer hvor det er en kæmpe fordel, 
at alle indsatte styrker kender hinanden og kan 
fungere som én helhed. Begge patienter blev be-
friet og har det godt.

juletræet tændes på Rådhus Pladsen.
Julemanden hilste på alle børnene og 
bagefter var der hygge i rådhussalen.

Bil i vandet i Brøndby Havn. 6 af 8 
pionerer var på opgaven i flere ti-
mer. Dermed var der ikke dykkere 
til at dække københavn. Det blev 
hurtigt konstateret af dykkerne, 
at der ikke var personer i bilen.

Lastbil væltet på Køge Bugt motor-
vejen


