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Vi mangler Frivillige brandmænd 

For mere information kontakt

Nordborg Frivillige Brandværn søger frivillige brandmænd til at løse de 
spændende opgaver, der ligger inden for brand og redning.

Vi opfordrer alle -kvinder, mænd, ufaglærte, faglærte osv. – til at blive frivillig 
brandmand, hvis man har lyst og mod på de udfordringer, som står beskrevet i 
denne folder.

Du skal kunne være på brandstationen på Ulbjerggade inden for 5 minutter, 
efter alarmen er gået fra din arbejdsplads og/eller din bopæl.

Nogle har det indtryk, at man helst skal være supermand for at være 
brandmand. Det skal man ikke! Vi søger blot personer, som sér en 
udfordring i det at være frivillig brandmand, og som sammen med sine 
brandværnskammerater, har lyst til at gøre en forskel for lokalsamfundet.

Brandkaptajn Henrik G. Jensen, Tlf. 42 43 02 29, mail: gldam@privat.dk 
eller kig forbi på www.nordborg-brand.dk

Uddannelse med muligheder

Sådan uddannes en brandmand

Uddannelsen omfatter:
• Førstehjælpskursus – 12 timer
• Grunduddannelse indsats – 74 timer
• Funktionsuddannelse indsats – 148 timer

Frivillig

Som frivillig brandmand får du en grundig og professionel uddannelse. 
Efterfølgende vil du også kunne videreuddanne dig til holdleder eller 
indsatsleder.

Som frivillig brandmand bliver du god til at:

Samarbejde

Yde førstehjælp

Hjælpe til ved ulykker

Håndtere stressede situationer

Være handlekraftig og have overblik

Og så får du venner for livet!

Uddannelsen er tilrettelagt, så du frit kan vælge mellem kurser, der fore- 
går i weekender eller på hverdage, så det passer ind i dit civile arbejde.

At blive uddannet som brandmand varer i alt 234 timer. Du er samtidig 
forpligtet til at deltage i 12 årlige øvelser af 2 timer.

Hele vores system og ånd er bygget op om det frivillige. Det vil sige, at det skal 
være lysten der driver dig, da du ikke vil modtage løn under uddannelser, når 
du slukker brand eller er på øvelse.
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Vidste du det?

Traditioner og sammenhold

Krav til dig

Når alarmen lyder

4 ud af 5 i de danske beredskaber er deltids eller frivillige brandfolk.

De må smide hammeren, forlade familiemiddagen eller løbe fra computeren, 
når alarmen lyder.

De kommunale beredskaber består af godt 9.600 personer. Af disse er ca. 
7.900 ansat på deltid eller frivillig basis. Men der er brug for flere brandmænd, 
som kan rykke ud til brande, hjælpe mennesker i nød og  
afhjælpe miljøkatastrofer.

Måske er det noget for dig?

Nordborg Frivillige Brandværn blev stiftet i 1883, og har varetaget 
beredskabsmæssige opgaver i Nordborg sogn lige siden. Det der har været 
med til at holde fanen højt igennem alle disse år, er det stærke sammenhold 
og de sociale relationer brandfolkene imellem, og i særdeleshed relationen 
til borgerne i området.

Det er en fordel med kørekort, men ikke et krav.

Du har normal fysik og godt helbred

Du har en ren straffeattest

Du er god til at samarbejde

Du skal have fast bopæl inden for Nordborg brandkreds

Morten Rasmussen

Paul Abrahamsen

Du skal regne med at blive kaldt ud, omkring 40-50 gange om året. Opgaverne 
dækker primært brande, forurening og frigørelse af fastklemte ved trafikulykker.

De fleste udrykninger varer ca. 2 timer, men det hele varierer alt efter årstid og 
tidspunkt på døgnet.

At være frivillig brandmand kræver stor forståelse fra hjemmefronten – og ikke 
mindst fra arbejdsgivere, der tillader deres ansatte at ”løbe til brand” når alarmen 
lyder.

Derfor er det vigtigt, at både din arbejdsplads og din familie støtter dit ønske om 
at blive brandmand.

Jeg vil gerne kunne gøre en forskel, når mennesker 
er i nød, i mit nærområde. Samtidig vil jeg 
godt bakke op om traditionen med frivillige 
brandmænd i Sønderjylland. Her drejer det sig 
nemlig om lysten til at hjælpe.

Kammeratskabet er en vigtig del, når man er 
frivillig brandmand i Sønderjylland. Det er lysten, 
der skal få dig til at være frivillig brandmand. Du 
får desuden nogle oplevelser, som du aldrig vil 
kunne få andre steder. Det gælder både under 
uddannelse, indsats og øvelse. Samtidig giver 
uddannelsen dig også gode lederegenskaber, så 
alt i alt er der kun positive ting ved at være frivillig 
brandmand.
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I dette friområde kan du 
vælge at indsætte et stort 
billede og en mindre tekst 

om din brandstation


