
 

Styrken ved at kunne hjælpe sig selv 
Det frivillige Beredskab er på pladsen med feltkøkken og information til nye medlemmer 

 
Det frivillige Beredskab deltager på Lemvig Marked og Dyrskue med to formål. Dels skal de sørge 
for mad til i alt 40 personer fra Det fælles Beredskab. Dels håber Det frivillige Beredskab at skabe 
interesse for deres arbejde og kunnen, så nye kræfter får lyst til at være med. 
 
”Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi mangler folk. Det frivillige Beredskab er ikke slået igennem og 
blevet en livsstil blandt unge, sådan som Civil Forsvaret var det for 20-30 år siden”, siger kredsleder 
Leif Jensen. 
 
Udover smagsprøver fra feltkøkkenet byder han og hans folk på information om Det frivillige 
Beredskabs kurser. De omfatter blandt andet førstehjælp og brandbekæmpelse. For Leif Jensen og 
de øvrige 23 medlemmer af Det frivillige Beredskab i Lemvig er det både trygt og meningsfuldt at 
vide, at de kan gøre meget mere end at ringe 112 og sætte sig til at vente i nødsituationer. 
 
”Det er en tilfredsstillelse at vide, at man er selvhjulpen og i stand til at handle for at hjælpe sig selv 
og andre”, siger han. 
 

Stormflodsberedskab 

Ordet ’beredskab’ dækker også over, at der er kræfter og organisationstalent fra de frivillige rækker, 
der træder til, hvis en stormflod, et giftudslip eller andre typer katastrofer gør det nødvendigt at 
evakuere dele af befolkningen. 
 
”Faktisk er kommunen lovmæssigt forpligtet til at kunne indkvartere og forpleje op til fem procent 
af sin befolkning i katastrofe- og nødsituationer. Vi løfter en stor del af den opgave”, siger Leif 
Jensen.  
 
Han er selv veteran fra den kolde krigs dage, da folk fra Civil Forsvaret også var trænet i at måle 
radioaktiv stråling, den dag atomkrigen, som alle frygtede, måtte komme. 
 
”Den trussel er ikke aktuel i folks bevidsthed i dag, men ironisk nok er det nu, Danmark er i krig. 
Uanset krigstrussel eller ej så ser jeg bestemt stadig et behov for Det frivillige Beredskab og den 
indsats, vi kan gøre i det nære”, siger kredsleder Leif Jensen. 


