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Nyhedsbrev

April 2014

Indkaldelse til årsmøde 2014
________________________________________________________________________________________________________________________

Folk & Sikkerhed indkalder til årsmøde fredag 9. maj 2014 kl. 10.00 i Auditorium VEST, Ryes Kaserne, Treldevej, 7000 Fredericia, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse
Indkomne forslag
Fremlæggelse af handleplan
Fastsættelse af kontingent for 2015
Valg til bestyrelse
a. Valg af formand for 2 år
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
c. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Valg af revision
Eventuelt

Alle individuelle medlemmer af Folk & Sikkerhed er delegerede til årsmødet.
I overensstemmelse med vedtægtens § 10, stk. 5 kan vore tilsluttede medlemsorganisationer tilmelde delegerede efter følgende retningslinier:
- op til 1.000 medlemmer
- mellem 1.000 og 5.000 medlemmer
- mellem 5.000 og 10.000 medlemmer
- mellem 10.000 og 20.000 medlemmer
- over 20.000 medlemmer

3 delegerede
5 delegerede
7 delegerede
9 delegerede
11 delegerede

Folk & Sikkerhed er vært ved en arbejdsfrokost kl. 12.00.
Folk & Sikkerhed dækker ikke transportomkostninger til årsmødet.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til Folk & Sikkerhed senest én måned før mødet.
Tilmelding til årsmødet bedes foretaget senest fredag 25. april 2014.
Ved tilmelding bedes oplyst navn, adresse, (mobil)telefon og mailadresse, idet bekræftelse på tilmeldingen suppleret med materiale til årsmødet vil blive sendt direkte til alle delegerede.
Tilmelding foretages på kontakt@folkogsikkerhed.dk
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Samarbejdet med Campus-eleverne på Bornholm
________________________________________________________________________________________________________________________
Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm

Den nye gymnasiale studieretning på Campus Bornholm hedder IT og Kommunikation, Bæredygtighed og
Beredskab – i daglig tale forkortet til IBB, med katastrofe-håndtering som omdrejningspunkt.
Campus Bornholm har på de seneste folkemøder i Allinge haft et tæt partnerskab med Folk & Sikkerhed, og
man er klar til et fortsat samarbejde på sommerens folkemøde.
Unge fra gymnasieklassen 1. K på Campus fik på denne
baggrund i forrige uge en tak suppleret med enøkonomisk
erkendtlighed til ”klassekontoen” fra Folk & Sikkerhed.
Takken har ikke mindst baggrund i, at gymnasieklassen
under Folkemødet 2013 for Folk & Sikkerhed gennemførte
en spændende og senere markedsført analyse blandt unge
bornholmere om indstillingen til en frivillig samfundspligt
for unge.
En interviewrunde blandt 150-200 unge på Folkemødet
viste, at en stor procentdel af de unge fra hver ungdomsårgang godt kunne tænke sig at bidrage til samfundets
samlede beredskab gennem en ”værnepligt”, der baserer
Et udsnit af de unge gymnasieelever sammen med Johnny G. Larsen
sig på frivillighed og samtidig tilpasses samfundsudviklingen. Ideen udspringer af, at under 5.000 af hver ungdomsårgang stifter bekendtskab med værnepligt gennem Forsvaret eller i Beredskabet, mens de resterende 64.000 således ikke får et indblik i elementerne for
et robust samfund.
Med en frivillig baseret ”samfundstjeneste” ønskede 91 % af de adspurgte unge at få mulighed for at bidrage til samfundets samlede tværfaglige beredskab. Procenten er meget høj og indikerer for Folk & Sikkerhed, at de unge i Danmark gerne vil deltage mere aktivt i at opbygge et trygt og sikkert samfund.
Fra Folk & Sikkerheds dialogmøder får vi lignende signaler fra de unge, og det har nu iværksat et større
brobygningsprojekt mellem den nye uddannelsesretning på Campus Bornholm IBB, og Katastrofe-og Risikomanageruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol i København med Folk & Sikkerhed som bindeled.
De unges kortvarige frivillige samfundstjeneste kunne tænkes sammenkoblet med de unges karriereforløb
ved, at de eksempelvis optjener merit til senere brug i uddannelsessektoren. De unge 1. g’er fra Bornholm
spurgte således i deres interviewrunde deres jævnaldrende, om de kunne tænke sig, at denne frivillighed i
stedet for en pligt kunne gennemføres via praktikophold hos Forsvaret, Redningsberedskabet, Politiet eller
Sundhedssektoren, eller i en organisation, der har med frivilligt indsatsområde at gøre, Hjemmeværnet,
Ungdommens Røde Kors, Natteravnene, Veteranhjemmene – for blot at nævne nogle eksempler.
Campus Bornholm og Folk & Sikkerhed vil nu målrette arbejde for, at de gode initiativer fra uddannelsesinstitutionen bliver udbredt såvel på øen som ude i det ganske land til inspiration fra andre intressenter, men
ikke mindst også grundlag for feedback til ”klippeøen”, således at en fortløbende erfaring og læringsproces
kan blive til gavn for alle berørte.

Årets frivilligpriser
________________________________________________________________________________________________________________________

Der var stor ros til de frivillige, da forsvarsminister Nicolai Wammen uddelte årets frivilligpriser til frivillige fra Redningsberedskabet og Hjemmeværnet.
- Både som beredskabets minister og som borger i Danmark er jeg dybt taknemmelig for den indsats, som
de mange frivillige yder hvert år i samfundets beredskab. Når vi i dag har et robust og effektivt beredskab i
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Danmark skyldes det blandt andet – men ikke mindst – de frivilliges indsats. Derfor er det et stort privilegium at være den, der på fællesskabets vegne får mulighed for at takke for denne indsats.
Sådan lød ordene fra forsvarsminister Nicolai Wammen, da han fredag 4. april 2014 uddelte årets frivilligpriser inden for Redningsberedskabet og Hjemmeværnet ved en ceremoni på Christiansborg.
Frivilligpriserne gives til en person og en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats, eller
som har skabt opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige. Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som frivilligberedskaberne og de enkelte frivillige
udfører.
Frivilligpris til Redningsberedskabet – Årets frivilligenhed
Prisen som årets frivillig inden for redningsberedskabet gik i år til en enhed – De frivillige fra Københavns
Brandvæsen. De fik prisen
for den ekstraordinære og
krævende indsats, de
udførte i forbindelse med
branden på Frihedsmuseet 28. april 2013.
Det var ikke kun flammerne, som brandfolkene
kæmpede med den dag. I
arkivet væltede vandet ned gennem loftet, så de frivillige brandfolk havde en stor opgave med at sikre, at
det unikke materiale ikke blev vådt og ødelagt. Arkivmaterialerne blev med stor forsigtighed flyttet fra arkivskabe og reoler ned i vandtætte kasser.
- Efter en næsten 12 timer lang indsats med at redde historisk materiale ud fra museet, kunne I tage hjem
igen. Men nu med en viden om, at I med jeres indsats havde været med til at gøre en forskel. Af indstillingen fra beredskabschefen i København fremgår det blandt andet, at I frivillige arbejdede så intensivt, at I
måtte tvinges til at holde pauser, meget mod jeres vilje. Det fremgår også, at I løste jeres opgave på en
sådan måde, at stort set intet materiale blev skadet af vand, og at I gik til opgaven med stor ildhu og entusiasme, lød det fra Nicolai Wammen i talen til de frivillige fra Københavns Brandvæsen, og forsvarsministeren understregede til sidst: I arbejdede under svære forhold for at redde genstande og materiale, der fortæller om en tid i Danmarkshistorien, som påvirkede hele landet og alle familier. I bidrog med jeres indsats
til at bevare dansk kulturarv, hvilket også vil komme kommende generationer til gode.
Frivilligpris til Hjemmeværnet – Årets frivillig
Prisen som årets frivillig inden for Hjemmeværnet gik til Frederik Helweg-Larsen fra Motoriseret Hjemme værnsinfanterikompagni
Jonstrup. Han fik prisen for sin store indsats
som rekrutteringsofficer ved Motoriseret
Hjemmeværnsinfanterikompagni Jonstrup,
hvor han har gjort et fantastisk arbejde med at
rekruttere mange hjemsendte soldater. Hans
overbevisende arbejde har givet genlyd ved
Totalforsvarsregion Sjælland, så Frederik Helweg-Larsen nu har fået ansvaret for at rekruttere ved Hærens Basisuddannelse og Hærens
Reaktionsstyrke Uddannelse for hele regionen
og dermed alle seks hjemmeværnsdistrikter herunder Bornholm.
Også til Frederik Helweg-Larsen lød der rosende ord fra forsvarsministeren:
- Selvom du kun har været i Hjemmeværnet i få år, så har du allerede vist et helt særligt engagement og
bidraget med nytænkning i forbindelse med rekruttering af hjemsendte soldater til Hjemmeværnet. Du
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formår at holde 90 unge mennesker i din hule hånd og få vendt stemningen fra en opfattelse af, at Hjemmeværnet ”bare” dirigerer trafik til, at de alle ønsker at høre mere om de mange spændende opgaver og
muligheder, som medlemskab af Hjemmeværnet helt åbenbart byder på. Dit engagement og måden hvorpå
du håndterer opgaven betyder, at Hjemmeværnets image styrkes. Hjemmeværnet får ligeledes hvervet en
række tidligere soldater, som kan være til stor gavn for Hjemmeværnet, forsvaret og samfundet. Det er
frivillige som dig, der gør en forskel, og som gennem deres engagement er med til at sikre, at vi også fremover har et Hjemmeværn.

Aktiviteter
________________________________________________________________________________________________________________________

28. april 2014
Folk & Sikkerhed Netværk Midt- og Vestjylland afvikler generalforsamling kl. 19.30 i Fritidscenteret, Markedspladsen 10 i Aulum. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Leo
Berwald i hænde senest én uge før. Efter generalforsamlingen vil oberstløjtnant og bestyrelsesmedlem i
Folk & Sikkerhed Jens Sund orientere - bl.a. om sin udsendelse til Afghanistan.
4. maj 2014
Forsvarsbrødrene Kreds 2 arrangerer i samarbejde med Folk & Sikkerhed mindehøjtidelighed i Reersø Kirke
- med gudstjeneste, kranselægning og mindetale, samt Flyvevåbnets overflyvning med hilsen til arrangementet. Menighedsrådet er efterfølgende vært ved kaffebord på Reersø Kro.
Kontakt: lap.lars.petersen@gmail.com
4. maj 2014
Folk & Sikkerhed Netværk Sydsjælland arrangerer mindehøjtidelighed i Svinø Kirke kl. 19.30 med gudstjeneste (provst Mette Magnusson) og efterfølgende mindehøjtidelighed på kirkegården. Kl. 20.20 Flyvevåbnets overflyvning som hilsen og honnør. Clan Rose Pipes & Drums medvirker. Tale ved oberst Lars-Bo
Mørkholt, Flyvevåbnet. Kranselægninger. Afslutning ved Gardehusarernes trompetere.
Koordinator i arrangementet: Oberstløjtnant Donald Thestrup (OBS! - meget begrænset plads i kirken).

Under 2. verdenskrigs mange allierede bombetogter til Tyskland omkom 1.160 allierede flyvere over dansk område, heraf 134 fra
USA. I kraft af sin beliggenhed og geografiske tilknytning til Flyvestation Avnø, blev Svinø Kirkegård valgt til begravelsesplads for
'nedstyrtede fjendtlige flyvere' på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. 62 britiske flyvere ligger begravet på kirkegården.
De 46 amerikanske flyvere, der også blev begravet her, er senere blevet ført hjem. I 1950 blev Mindelunden for de faldne flyvere
indviet. Hvert år 4. maj mindes de faldne ved Mindegudstjeneste og højtidelighed ved gravene.
Dette 4. maj mindearrangement er et af de største i landet.
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