Henrik Ross 37 år
”Jeg startede som brandmand i Hørup Frivillige
Brandværn for knap 3 år siden, og jeg er nu
næsten færdiguddannet som brandmand. Jeg har
bestemt ikke fortrudt mit valg og kan kun opfordre
til at du gør det samme.”

Tak til de lokale virksomheder, der lader deres
ansatte løbe, når alarmen lyder
Davidsen A/S
Meier træprodukter
Simon Moos

Vi har brug for dig

Kellmann VVS og blik

Hørup Frivillige Brandværn
Hørup Bygade 14, 6470 Sydals

Har du lyst til at være en del af et fællesskab,
hvor du kan gøre en forskel når det virkelig
gælder, og næsten med garanti knytter

Brandkaptajn Gert Bladt
Telefon: 74 41 60 05
E‐mail: ghb@soenderjysk.dk

www.horup‐brand.dk

venskaber der for manges vedkommende er
for livet?

Myter og fakta om at være frivillig brandmand

Kig forbi

Man skal kunne bestå noget der

FORKERT! For at blive brandmand

Du kan se hvornår vi har øvelsesaften på vores hjemmeside

minder om optagelsesprøven til

skal man have et almindeligt godt

www.horup‐brand.dk og du er altid meget velkommen til at

jægerkorpset

helbred

kigge forbi og se, hvad vi laver.

Uddannelsen tager flere år på fuld

FORKERT! Det tager ca. 200 timer

tid

fordelt over de første 3 år, at blive
uddannet. Det foregår i fritiden

Kontakt os
Hvis du synes det kunne være noget for dig, er du meget
velkommen til at ringe eller sende en sms til én af

Det tager al min fritid at være

FORKERT! Du skal deltage i 12

nedenstående, der så vil fortælle mere, eller give en

brandmand

årlige øvelser af 2 timers varighed,

rundvisning på stationen:

derudover rykker vi ud ca. 30
gange om året. Oftest er vi

5 minutter der betyder noget
Du modtager denne folder, fordi du bor eller arbejder så tæt på

hjemme i løbet af en time
Jeg er bundet af faste vagter

FORKERT! Fordi vi er så mange er

Gert Bladt – 30 50 50 26
Bo Mathiasen – 23 20 78 14
Jørgen F. Jacobsen – 22 47 81 81
Eller… hvis du allerede kender en brandmand, så kontakt ham.

Hørup brandstation, at du vil kunne køre dertil inden for de 5

det ikke nødvendigt at binde os til

minutter vi har til afgang.

faste vagtordninger

Løn…

Både rigtigt og forkert! Mange har

Som frivillig brandmand får du ikke løn for den indsats du yder,

Skab tryghed

Jeg skal kunne møde i dagtimerne

en aftale med deres arbejdsgiver

Hvis du er mellem 18 og 40 år, har Hørup Frivillige Brandværn

om at måtte løbe når alarmen

brug for netop dig, så vi fortsat kan give dig og dine naboer den

lyder. Men… det er ikke et krav

tryghed det er at vide at hjælpen er nær, hvis ulykken rammer.

kompetence til at søge arbejde som brandmand. I kraft af din

RIGTIGT! Du skal enten bo eller

uddannelse får du et meget indgående kendskab til

inden 5 minutter fra alarmen lyder

arbejde så du kan være klar til

førstehjælp, og det er jo færdigheder der kan komme til gavn

afgang fra stationen inden 5
minutter fra alarmen lyder

Det er en rigtig dejlig følelse man sidder med, i brandbilen på
Det er bare en gang useriøs leg

FORKERT! Øvelser og indsatser

gjorde vi en forskel for nogle mennesker, der måske stod i en

gennemføres professionelt og med

helt forfærdelig situation. Derudover er venskaberne og det

nøjagtigt samme indhold som i
resten af Danmark

sociale i høj grad det der motiverer alle os der har valgt at
bruge noget af vores tid på at være frivillig brandmand.

den samme som i resten af landet, og som derfor giver

Jeg skal kunne stille på stationen

Gør en forskel
vej hjem fra en udrykning, hvor man ved med sig selv at her

men du får meget andet. Du får en uddannelse som er præcis

Det er kun ”gamle” mænd der er

FORKERT! Vi optager m/k mellem

brandmænd

18 og 40 år. Gennemsnitsalderen
er p.t. ca. 45 år. Den yngste er 25,
og den ældste er 67

Materiellet er noget gammelt,

FORKERT! Køretøjer, materiel og

udtjent skrammel

mundering er alt sammen af nyere
dato, og fuldt på højde med hvad
man finder andre steder i
Danmark

både i familien og på arbejdspladsen. Endelig får du også en
masse rigtig gode venner, og et stort netværk i dit
lokalsamfund.

