Velkommen
Kammerater
Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os
frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere.

Herzlich Willkommen! Auch für unsere Deutsche Gäste

Jeg er specielt glad for at se der også er kommet en del unge mennesker med i dag, de unge
er vor fremtid og det er dem der skal føre traditionerne videre, det er vigtigt - at I husker at
få dem med i alt – også til Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbunds stævner.
Jeg håber I vil bruge noget af dagen i dag til at udveksle gode historier og erfaringer med
hinanden – vi tror vi er ens, og har de samme udfordringer – det har vi ikke, nogle af dine
frivillige kammerater har allerede fundet løsninger, der gør det nemmere at være frivillige –
prøv at udfordre hinanden – vi kan helt sikkert alle lære noget! – så det er bare med at suge
til sig, og dele ud af dine erfaringer.

Én gang frivillig - altid frivillig!
1

1 minuts stilhed og Dronningens telegram
Jeg vil bede alle om at rejse sig.. (og knappe jakkerne)
Sammen vil vi mindes de kammerater der ikke længere er i blandt os
Et minuts stilhed…………………………
Æret være Deres minde!
Tak!

(Op at stå igen)
Telegram til Hendes Majestæt Dronningen

Overgiv ordet til Sekretæren Kim Hansen
Opråb af alle Brandværn (2 delegerede pr. værn)
Dagsorden… – Valg af 2 stemmetællere (2 fra det stedlige værn og en dirigent (Stedlige
Brandkaptajn) - Overgiv dagsorden til dirigent.
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Titanic og Noahs ark

De fleste ved nok at:

Titanic blev bygget af lønnede medarbejdere
– Hvad skete med skibet! – det sank - natten imellem d. 14. og 15. april 1912

Hvorimod

Fx Noahs ark blev bygget af frivillige
- de troede på noget større, men havde en fælles sag, der rakte ud over deres eget selv

Frivillige er en helt særlig arbejdskraft, den skal der passes på! – værdien er
uvurderlig
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Rekruttering og ungdomsbrandværn

Foreningsarbejdet kan altid være en udfordring, og den bliver ikke mindre af at I; de frivillige
brandværn har en forening der skal fungere 24/7/365
Der er masser af muligheder for at deltage i noget frivilligt arbejde, så konkurrence er stor!
Vi bliver nødt til at erkende; at der ikke længere er ventelister, for at komme ind i de frivillige
brandværn
Så vi skal være ude om os, og hele tiden være opmærksom på at få nogle nye frivillige gjort
interesserede i vores frivillige kultur og frivillige arbejde

Ungdoms brandværn og brandkadetter, er gode til at danne et nyt rekrutteringsgrundlag
Også Beredskabsstyrelsen sender en del ud, med indsatsuddannelser

Det er op til Jer, i alle værnene! hvor vidt I vil være med til at fortsætte de frivillige
traditioner..
Arbejdet har høj prioritet hos os, Beredskabsforbundet og specielt igennem blivbrandmand.nu
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Jysk Brandværnsmuseum i Kjellerup

Det seneste arrangement museet har deltaget i, var til åbningen af Silkeborg motorvejen for ganske nylig.

Sidst jeg var på museet til bestyrelsesmøde, havde vi både Sussi og Leo samt Silkeborgs
Borgmester og Kultur udvalg på besøg; til galla premiere på første afsnit af en julekalender
og en rundvisning på museet
Sussi og Leo har været hovedaktører i en julekalender der er optaget på museet – ”Jul i den
gamle brand cafe”

Nu har både Sussi og Leo samt Borgmesteren en ” Sønderborg Sternfahrt 2017” T-shirt at
tage på.
Kommer du i nærheden, bør du ligge vejen forbi Kjellerup og sige hej! til nogle af vore gamle
effekter fra Museet i Gram – museet har også en støtteforening hvor i kan blive medlem og
dermed modtage støtteforeningens nyhedsbrev

5

Genforeningens 100 års jubilæum i 2020

De Sønderjyske Frivillige brandværn, har ikke altid været Danske

Før 1920 var vi Tyske! – det var først omkring 1924 at der blev lavet noget Dansk lovgivning
der kunne rumme de frivillige brandværn i det gamle Sønderjylland

I 2020 - vil der i Nord og Syd og på kryds og tværs af hele Syd- og Sønderjylland, blive en
markering af 100 året for genforeningen

Allerede nu, har jeg været til det første møde med Borgmesteren i Kolding sammen med
andre historiske interessenter - Borgmestrene i de sydlige egne har også været samlet og
sætter nu fejringen på dagsordenen.

Hvordan vi kommer til at bidrage, ligger endnu ikke helt klart
Men vi er, og bliver en væsentlig del af den Sønderjyske historie
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Sternfahrt 2017 i Sønderborg

Sternfahrt betyder i denne sammenhæng: At samles fra mange forskellige verdenshjørner
– altså at sætte i stævne – præcis som i dag, hvor vi er samlet fra bl.a. hele Sønderjylland

Det er næste år 20 år siden, at Sternfahrt sidst blev afviklet i Danmark, den gang i Ebeltoft

Netop i dag er: Beredskabschefen Bjarne Neermann, SFB’s udsendte medarbejder og
medlem af den danske Sternfahrt komité John Jannsen og Sønderborg kommunes
nyansatte projektleder til afviklingen af Sternfahrt; Lene Neumann Jepsen, på tur til Østrig
i forbindelse med Sternfahrt

I - er alle! - sat i stævne til Kristi Himmelfart næste år
Den dag at ca. 4.500 brandfolk fra hele verden gæster Sønderborg - samtidig med at der er
byfest – det kan kun blive godt!
Sæt X i kalenderen d. 25. – 28. Maj 2017 – det bliver rigtig stort!

7

BF Stævnet 2016 og 18

Jeg havde selv den fornøjelse sidste weekend at få lov til at overvære BF Stævnet i Næstved
Mange Beredskabschefer/direktører og en enkelt politiker deltog også
En super god weekend – hvor det hele klappede, selv vejrguderne - var med

Fantastiske brandmands konkurrencer blev afviklet
Ungdomsbrandværnene gav den rigtig gas, ikke kun til konkurrencerne men også udenfor

Beredskabsforbundet stævner afholdes hvert andet år i september - næste gang er i 2018

I 2018 er det lykkedes at få stævnet her til Sønderborg Kommune

Så kære frivillige, nu har i 2 år til at forberede Jer og stille med nogle hold, så vi kan vise de
frivillige i Beredskabsforbundet hvad de frivillige brandværn også kan!
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At være frivillig

Vi vil være et godt ”Fællesskab” – samarbejdet og samværet med andre skal være
berigende og fornøjeligt. Det skal kunne opleves, at vi er en del af ”det hele”

Det skal være ”Overskueligt” – det skal være let at vurdere, hvor meget tid og hvilke
ressourcer, der kræves af os.

Der skal være ”Respekt” om den frivilliges indsats – der skal være en kultur, hvor
anerkendelse og positive attituder prioriteres højt.

Vores indsats skal opleves som ”Meningsfyldt” – vi skal være et sted, hvor vores
indsats har betydning og gør en forskel, for andre end os selv.

Vi vil have muligheden for ”Indflydelse” – vi frivillige skal kunne indgå i
beslutningsprocessen og sætte vort personlige præg på udførelsen.
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Det at være frivillig er ikke det samme som at stemple ind og hænge sin hat på en knage.

Hvis din chef mener du fx skal planlægge et møde - ja så det det du gør! og bliver det så ikke
til noget alligevel? Så gør det ikke ondt inde i dig, du får dine penge uanset og chefen
bestemmer jo!

Frivillige de er kun frivillige - så længe det giver mening for os!

Vi er kun frivillige - så længe at vi synes vi kan gøre en forskel!

Vi er kun frivillige - så længe vi synes det er sjovt og ingen pisser os af!

Vi er kun frivillige - så længe det vi er, og det vi gør, betyder noget for andre!

Vi er kun frivillige - så længe vi bliver værdsat og værdi sat!
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BF Landsråd 2017

Beredskabsforbundets landsrådsmøde er næste år den d. 10. juni 2017

Det er Beredskabsforbundets generalforsamling kombineret med et interessant temamøde

Vi har plads til 20 delegerede + bestyrelsen

Vi har endnu ikke været 30 mand af sted, men det håber jeg vi skal prøve næste år

Det ville glæde mig, vi kunne stille et fuldt hold!

Trekanten Brand
SFB’s næstformand deltager aktivt i processen, efter aftale forholder SFB sig pt. passivt
Viser det sig nødvendigt er SFB klar til at aktivere sit netværk
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Tiden

Tiden er noget mærkeligt noget..

Vi kan godt nok måle den, den går hele tiden - hvor går den hen?

Vi kan ikke stoppe den - eller speede den op!

Og du får ny tid - hver dag

- du bestemmer selv - hvad du vil bruge tiden til! – jeg håber du får det bedste ud af den!

Jeg er specielt glad for at alle I frivillige, har bestemt; hvad netop I vil bruge Jeres tid til!
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Tak!

Til alle Jer frivillige - Tak fordi I er her!

Tak fordi I gør en forskel - uden Jer var vi alle sammen meget fattigere

En for alle – alle for én Gud til ære – næsten til værn

TAK!

(Det talte ord gælder)

Henrik Sohl
Formand, Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
17. september 2016

13

