
Beredskabsforbundet i Sønderborg,
Vestermark 12

Kredsleder
Helle Johannsen
kredsleder@bf-sonderborg.dk
tlf.: 2232 0544

K
om

m
unikationsafdelingen 0

8
.0

9

www.sonderborg.dk

Bliv frivillig i 
Beredskabsforbundet

–  når hjælp  
er en æressag



Opgaverne

Søredningstjenesten i Sønderborg blev oprettet i 1995 
som et supplement til Beredskabsforbundets andre 
lovpligtige opgaver – på grund af et registreret behov og 
kommunens ca. 200 km lange kyststrækning.

Beredskabsforbundets øvrige opgaver er indkvartering 
og forplejning af store grupper mennesker, kollegastøtte, 
offerrådgivning og psykosocial støtte til kriseramte 
mennesker, samarittertjeneste og pionertjenesten med 
belysningsgrupper, højderedning og eftersøgningshold, 
der støtter i tilfælde af større opgaver, f.eks. orkan.

En hjælpende hånd

Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for 
frivillige. Nogen, der stopper op og giver en hjælpende 
hånd, når der er brug for det.
De frivillige i Beredskabsforbundet hjælper med at løse 
mange forskellige opgaver i forbindelse med f.eks. brand, 
trafikulykker, orkaner, snestorm, miljøuheld, strømsvigt 
og forplejning af store grupper. 

Uddannelse

Den uddannelse, som frivillige får, er gratis og identisk 
med den, som redningsberedskabets lønnede medarbej-
dere får.
Nye frivillige får førstehjælpskursus og en introduktions-
uddannelse. Derefter følger en grunduddannelse og 
bagefter mulighed for at specialisere sig inden for enten 
brand og redning, forplejning og indkvartering eller kom-
munikation.

Om beredskabsforbundet

Beredskabsforbundet blev stiftet i 1934 som Dansk 
Luftværnsforening. I 1949 skiftede foreningen navn til 
Civilforsvars-Forbundet (CF).

Siden 1. september 1993 har det heddet Beredskabs-
forbundet, og der er tale om et landsforbund med fem 
regioner og 75 kredse i hele landet.

De frivillige i forbundet løser mange forskellige opgaver – 
og de er ligesom de frivillige brandværn præget af et stort 
sammenhold og et godt kammeratskab.

Kontakt

Ønsker du at være en del af forbundet eller høre mere 
om det, kan du kontakte kredsleder Helle Johannsen 
kredsleder@bf-sonderborg.dk.
Hjemmeside www.bf-sonderborg.dk
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igen ved at  
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Tove Hansen, frivillig i  
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