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Falck-udstyr: FSS Canadas  
imponerende simulator

Reddere testes til grænsen ved 
Specrat 2015

En rystende 
oplevelse

Bogstaveligt talt. I en jordskælvsramt by skulle  
deltagerne ved årets Modex-øvelse grave i murbrokker  
for at redde de begravede ofre. 

CEO Allan  
Søgaard 
Larsen

Kære venner,

Falck har eksisteret i 109 
år. Men fra et internationalt 
synspunkt er vi stadig unge, og 
selvom vi har ansat mere end 
25.000 medarbejdere fra fem 
kontinenter i løbet af de sidste 
15 år, er vi stadig en forholds-
vis lille virksomhed. Vi satser 
på fortsat at bevæge os mod 
nye områder, og vi ved, at det 
vil skabe nye udfordringer. Vi 
bevæger os hurtigt, og det kan 
være svært at følge med. 

Vi lærer hele tiden fra vores 
nye kollegaer. Vi ved, at vi ikke 
har alle svarene, og at vi stadig 
har brug for ny viden, selvom 
vi har været i gang med denne 
proces i mange år. Tværtimod 
tror vi på nødvendigheden 
af at arbejde sammen i en 
verden, der er fyldt med store 
udfordringer og endnu større 
muligheder. >
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Den 21. april 2015 blev offentlige myndighe-
der, repræsentanter fra private institutioner 
og medier introduceret til Falck takket være 
den danske ambassade i Uruguays hovedstad, 
Montevideo, der gav Falck muligheden for at 
præsentere virksomhedens tjenester.

Yann Hedoux, senior vice president for 
Emergency Latinamerika, talte om Falcks 
historie, vores forretningsområder, og hvor-
dan vi valgte at bevæge os ind på markedet 
i Uruguay igennem UCM (Unidad Coronaria 
Móvil), der er pioner indenfor præhospitale 
tjenester i Uruguay.

”Falcks globale vision er baseret på lokale 
strategier, der gør, at vi kan tilbyde tjenester 
af høj kvalitet, hvilket vi gør i alle de lande, 
som vi er i. I Uruguay gør vi det igennem 
UCM,” fortalte Yann Hedoux.

Deler værdier 
Rosario Gonzalez, CEO for UCM, understrege-
de, hvordan Falck og UCM deler værdier, der 
har hjulpet dem til at være førende inden for 
deres marked.

”UCM’s succes med fortsat at være en fø-
rende spiller på markedet er i høj grad takket 
være de sundhedsprojekter, som vi i sam-

arbejde med Falck har igangsat i Uruguay,” 
sagde Rosario Gonzalez.

Den danske ambassadør i Uruguay, Grete 
Sillasin, beskrev mødet som en vigtig mulig-
hed for at lære Falck at kende.

”Falck har en positiv indflydelse i Danmark 
og i resten af verden. Den danske regering er 
opsat på fortsat at styrke båndene med Uru-
guay, og Falck har gjort meget i den hense-
ende,” sagde hun.

Fra venstre til højre: Felipe Iragorri, Investeringsdirektør i Tribeca; Hans Jensen, executive vice president for 
Emergency i Latinamerika, Australien, Mellemøsten, Afrika & Sydeuropa (LAMAS); Grete Sillasen, Danmarks 
ambassadør i Uruguay; Yann Hedoux, senior vice president for Emergency Latinamerika; Rosario Gonzalez, 
CEO for UCM; Alex Dub, regional repræsentant, Emergency LAMAS; Jorge Diaz, direktør for institutionelle 
forhold i UCM.

Da Uruguay mødte Falck

ET PAR ORD FRA KONCERNCHEFEN

Halvdelen af 2015 er nu overstået, 
og når man arbejder for en interna-
tional virksomhed som vores, drejer 
hjulene hele tiden. Vi har etableret os i 
Catalonien, vi har haft tilfredsstillende 
fremskridt i USA og Storbritannien, 
mens Indien og Malaysia ser interes-
sante ud på sigt. Mange, mange andre 
projekter er også i støbeskeen.

Det er godt nyt. Ikke kun fordi nogle 
af førnævnte er nye aktiviteter og en 
del af vores mission om at hjælpe flere 
og flere mennesker overalt i verden, 

men også fordi vi nyder de udfor-
dringer, der følger med, 

når vi starter op i nye lande med nye 
kulturer, nye skikke og nye mennesker.

Ikke alt vi gør bliver en succes. Vi op-
lever tilbageslag ligesom alle andre. Ge-
nerelt har vi dog gjort gode fremskridt 
i de fleste områder i 2015. Det betyder 
ikke, at vi er tilfredse. I stedet bliver vi 
ved med at udforske nye muligheder. Vi 
har så meget at give, men også meget 
at lære.

Vi skal holde fast i nysgerrigheden og 
blive ved med at være ambitiøse.

God sommer,
Allan Søgaard Larsen

>

Falck fik lov til at præsentere sig selv for Uruguay til et arrangement, som den danske ambassade i 
Montevideo stablede på benene.
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Et jordskælv har ramt det fiktive land Never-
land, hvilket har resulteret i en tsunami. De 
lokale myndigheder melder, at mange byer er 
blevet ramt. Vand, gas, elektricitet og telefon-
netværket er alvorligt skadet, og flere veje er 
blokeret. Mange beboere er meldt savnede, 
hvoraf nogle er fanget under kollapsede byg-
ninger.

Myndighederne i Neverland har sendt bud 
efter nødhjælp fra EU’s civilbeskyttelsesordning. 
Heldigvis kommer belgiske AMP (Advanced 
Medical Posts), USAR (Urban Search and Rescue 
Team) fra Ungarn og Litauen, TAST (Technical 
Assistance and Support team) fra Østrig og EU’s 
eget redningshold til undsætning. 

Dag og nat
Øvelsen varede uafbrudt flere dage i træk. 
USAR-holdene fra Ungarn og Litauen samar-
bejdede dag og nat med at grave i murbrok-

kerne i håb om at redde, hvad der var tilbage 
af Neverland. EU sendte også et felthospital til 
Neverland, der blev drevet af AMP, som hjalp 
tilskadekomne med vidt forskellige skader. 
TAST fra Østrig hjalp til med koordineringen 
ved at sørge for kommunikationsmuligheder, 
arbejdsfordelingen og telte, så de trætte red-
dere kunne få sig et hvil.

Neverland blev reddet
Heldigvis for beboerne i Neverland var red-
ningsarbejderne kompetente, velforberedte 
og arbejdede godt sammen. Endnu mere 
heldigt var det, at det hele bare var en del af 
Modex-øvelserne. Ingen kom rigtigt til skade, 
og katastrofen, der ramte Neverland (der i vir-
keligheden var i Randers), var ren fiktion.

Modex-øvelserne bliver afholdt for at give 
de deltagende muligheden for at teste sig 
selv i at koordinere i realistiske omgivelser. 

Deltagerne får også oplevet de operationelle 
og politiske udfordringer ved internationalt 
redningsarbejde. I 2014 og 2015 er der blevet 
afholdt tre øvelser i fuld skala som denne. 

Falck organiserede dette års øvelser i sam-
arbejde med de britiske organisationer Chief 
Fire Officers Association, National Resilience 
og Lincolnshire Fire and Rescue samt hol-
landske TS&S (Twente Safety & Security) og 
uddannelsescentret i Langvang.

Altid klar
Fiktion eller ej – deltagerne gjorde et godt 
stykke arbejde. Pekka Tiainen fra ECHO for-
talte om hans oplevelser ved Modex-øvelsen:

“Alle læringsmålene blev nået, og øvelsen i 
sig selv var en succes. En af kendetegnene for 
øvelsen er, at hændelsesforløbet ikke er fast-
lagt på forhånd. Koordineringen foregik hen 
af vejen ved at sætte deltagerne i forskellige 

Når katastrofen 
rammer

Mennesker fanget under kollapsede bygninger, 
amputerede ben og øvelser både om dagen og 
om natten: En opsummering af Modex 2015 i 
Randers.
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Scenarierne var ekstreme, og 
redningsarbejdet var meget vanskeligt
USAR Litauen skulle lede i et fleretages parkeringshus, hvor flere men-
nesker sad fast i deres biler. De ledte også i et indkøbscenter, hvor mange 
kunder og medarbejdere var fangede. For at redde de overlevende ud fra 
bygningen skulle de bruge tungt udstyr til at bryde igennem cementen, så 
de overlevende kunne komme ud. For eksempel skulle USAR-holdet redde 
en pige, der var blevet fundet af en kameradrone fra et svært tilgængeligt 
sted. 

USAR Ungarn ledte efter børn, der var fanget under en kollapset børne-
have. De arbejdede også i et sammenstyrtet lejlighedskompleks i løbet af 
en hel nat, hvor det lykkedes dem at redde en mand ud fra komplekset. 
Ved hjælp af et reb og hele holdets samlede styrke fik de reddet manden i 
sikkerhed. De ledte også i en gammel togstation, hvor det også lykkedes at 
finde nogle overlevende.

Begge grupper udvekslede information og udstyr og arbejdede tæt sam-
men. De fik hjælp fra hunde, der var trænet til at finde mennesker.

Der kom hele tiden nye tilskadekomne til felthospitalet. En nat blev en af 
lægerne nødt til at amputere en Neverland-indbyggers ben. Det samme 
skulle gøres ved en 10-årig dreng, der var blevet fundet af USAR Ungarn. 
Det mest alvorlige scenarier var da en ung pige havde en paraply siddende 
i ryggen. Det tog flere timers operation at fjerne paraplyen, men det lyk-
kedes, og pigen overlevede.
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situationer på forskellige tidspunkter. Alle de 
operationelle beslutninger blev dog taget 
undervejs af EU’s civilbeskyttelseshold i sam-
arbejde med de forskellige redningsgrupper, 
og hændelsesforløbet blev dermed i høj grad 
styret af deltagernes valg. Øvelsen blev udført 
meget professionelt,” sagde han og tilføjede:

“Falcks involvering har været rigtig god. 
Ikke kun fordi de har en kontrakt med Europa-
kommissionen, men også på grund af den de-
dikation og professionalisme, som de tilste-
deværende medarbejdere ved øvelsen viste. 
Falcks service-mindede tilgang til tingene var 
meget synlig, både i forberedelserne og un-
der øvelsen. Den erfaring, som de har tilegnet 
sig fra de sidste års Modex-øvelser, var meget 
tydelig.”

Velorganiseret øvelse
Evalueringsgruppen var også imponeret over 
deltagernes arbejde. Lederen af evaluerin-

gen, Hanne Nielsen fra Beredskabsstyrelsen, 
sagde:

“Det var en velorganiseret og veludført 
øvelse med fremragende forberedelser. Del-
tagerne skulle håndtere en by fuld af ulykker, 
og de blev nødt til at prioritere, hvor de skulle 
starte med redningsarbejdet. Hændelserne 
var realistiske, og skuespillerne var virkelig 
professionelle. De, der arbejdede med koordi-
neringen, var fleksible, venlige og gode til at 
finde løsninger. Sikkerheden var i top. Selv de 
mindste detaljer blev håndteret: Fra bårer til 
mad og til at sørge for redningsarbejderne.”

EU’s civilbeskyttelsesordning

Det overordnede mål for EU’s civilbe-
skyttelsesordning-instans er at styrke 
samarbejdet mellem EU’s medlems-
lande inden for civilbeskyttelse samt 
mellem unionen og medlemslandene 
for at forbedre koordinationen for at 
gøre redningsarbejdet ved katastro-
fer – både forårsaget af naturen og af 
mennesker – bedre og mere effektivt.

I overenstemmelse med subsidiaritets-
princippet reagerer instansen, når et 
medlemsland sender bud efter hjælp – 
enten når landet selv er ramt, eller når 
de beder om hjælp på et andet lands 
vejne. Ved at systematisere deltager-
staternes redningskompetencer, kan 
instansen sørge for bedre beskyttelse 
af den ramte befolkning.

ERCC (Emergency Response Coordina-
tion Centre) står for den overordnede 
koordination og er det operationelle 
centrum for instansen. ERCC bliver 
administreret af DG ECHO (European 
Commission Humanitarian Aid and Ci-
vil Protection).

ERCC’s rolle er at lette og støtte mo-
bilisering og koordineringen af med-
lemslandenes redningsarbejdere i 
nødssituationer. Det giver alle med-
lemslandene rådighed over en stor 
mængde redningsfolk med forskellige 
kompetencer. Ethvert land indenfor og 
udenfor EU kan anmode om assistance 
igennem ERCC.

Der er blevet oprettet et træningspro-
gram med henblik på at forbedre ko-
ordinationen i redningsarbejdet ved at 
sørge for, at redningsarbejderne kan 
arbejde sammen såvel som at forbedre 
redningsfolkenes individuelle kompe-
tencer. Træningsprogrammet indebæ-
rer øvelser ved koordinationsbordet, re-
alistiske feltøvelser såvel som specifikke 
øvelser til de enkelte moduler.

Europa-kommissionen giver hvert år 
støtte til generelle træningsøvelser og 
flere store øvelser. De store øvelser er 
fuldt finansieret af Europa-kommissio-
nen.

Vores Falck-hold der stod for at organisere og ko-
ordinere denne øvelse. Godt arbejde! Henrik Peder 
Pedersen, Jens Poul Madsen,Veronique Császár, 
Morten Sønderby Sørensen, Charlotte Wevers, Bjarne 
Jørgensen.
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Brasilien
320 medarbejdere

Ecuador
130 medarbejdere

Colombia
2700 medarbejdere

Venezuela
360 medarbejdere

 

Trinidad & Tobago
35 medarbejdere

Mexico
20 medarbejdere

Uruguay
1150 medarbejdere

Forenede
Arabiske Emirater
21 medarbejdere

Spanien
630 medarbejdere

Portugal
65 medarbejdere

Frankrig
320 medarbejdere

Italien
35 medarbejdere

Angola
1 medarbejder

Nigeria
130 medarbejdere

Tjekkiet
90 medarbejdere

Slovakiet
1825 medarbejdere

Polen
3120 medarbejdere

Rumænien
210 medarbejdere

Indien
135 medarbejdere

Australien
160 medarbejdere

Papua Ny Guinea
10 medarbejdere

Malaysia
85 medarbejdere

Singapore
15 medarbejdere

Norge
440 medarbejdere

Storbritannien
255 medarbejdere

Tyskland
1900 medarbejdere

Belgien
50 medarbejdere

Holland
360 medarbejdere

Danmark
12700 medarbejdere

Aserbajdsjan
15 medarbejdere

Sverige
2700 medarbejdere

Estland
25 medarbejdere

Finland
125 medarbejdere

Schweiz
1 medarbejder

Qatar
8 medarbejdere

Rusland
1 medarbejder

Tyrkiet
16 medarbejdere

Kasakhstan
320 medarbejdere

Thailand
16 medarbejdere

Kina
4 medarbejdere

Vietnam
8 medarbejdere

USA
4250 medarbejdere

El Salvador
95 medarbejdere

Canada
48 medarbejdere

Panama
140 medarbejdere

Sri Lanka
65 medarbejdere

Chile
110 medarbejdere

Falck  
verden 
rundt

Du er en del af noget stort – Og det 

bliver kun større. Det kan være svært 

at følge med i Falcks udvikling, så vi har 

samlet alle Falcks aktiviteter på ét kort 

for at give et overblik.
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Redning af mennesker i trafikuheld, hjælp ved fødsler, 

hjertelungeredning på spædbørn og meget mere skulle redderne 

igennem ved dette års SpecRat-øvelser.

Redningsarbejde 
fra øverste hylde

Udsigten fra toppen af en af de 
omkringliggende klipper. 

Falck-reddere 
frygter intet!

Af Aleksander Hepner

SpecRat er en unik firedages workshop, der 
dækker en lang række problemstillinger 
inden for redningsarbejde, og bliver arran-
geret af en gruppe passionerede reddere. 
Arrangementet er rettet mod reddere, der 
arbejder sammen i par. SpecRat 2015 fandt 
sted i det sydlige Polen ved High Peaks Farm 
i Rzedkowice, et billedskønt sted, der tilbød 
deltagerne behagelige omgivelser, store 
undervisningslokaler og selvfølgelig øvel-
seslokaler.

Prioritering af tilskadekomne, behandling 
af amyotrofisk lateral sklerose (ALS), indgreb 
ved blokerede luftveje, håndtering af tilska-
dekomne, bjergbestigning og udforskning 
af grotter – det var de centrale punkter på 
dagsordenen ved denne tredje EMS Spec-
Rat-øvelse, der blev arrangeret af et hold 
reddere fra Falck Medycyna i Rzedkowice  
Polen.

Tre lektioner om fødselshjælp, genopliv-
ning af spædbørn, håndtering og behand-
ling af tilskadekomne samt avancerede ind-
greb ved blokerede luftveje blev efterfulgt 
af intensive øvelser både dag og nat.

Træning i bjergene
Deltagerne brugte en lang række forskellige 
typer udstyr, der blev stillet til rådighed af 
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Falck Medycyna: En ambulance, kompres-
forbinding, en førstehjælpsdukke (både 
voksen- og barnestørrelse), almindeligt in-
tubationsudstyr samt avancerede intuba-
tionsredskaber, udstyr til knoglemarvsind-
sprøjtninger, rør til trakeostomipleje og et 
lungedræn.

Redderne fik også chancen for at lære 
nogle af teknikkerne bag bjergklatring og 
blev testet i deres evner inden for hånd-
tering af tilskadekomne, fødselshjælp og 
navlevene kateterisation. Der var stadig tid 
til overs til at lære, hvordan man bruger det 
nyeste udstyr i branchen og til at træne i 
ALS-tilfælde, scenarier med mange tilskade-
komne (triage), patientevakuering og bru-
gen af specielle bårer.

Nogle af øvelserne fandt sted om natten 
i klipperne, der omringede træningsom-
rådet. I denne del af træningen skulle red-
derne hjælpe mennesker, der var begravet 

i sten samt håndtere og hjælpe en stofpå-
virket patient. 

Fritidsklatring og grotteudforskning
Der var også lidt tid til underholdning. Øvel-
sesområdet er omringet af enorme kalksten 
(nogle hele 35 meter høje), hvilket gav de, 
der havde lyst, muligheden for at blive ud-
fordret fysisk med lidt klatring og udforsk-
ning af grotter i deres fritid. 

I selskab med en certificeret bjerg-
klatringsguide fik de, der overvandt 
frygten, klemt sig ned i de smalle 
tunneller i Berkowa-grotten og fik 
sig en oplevelse, som de nok sent vil 
glemme.

I år gik Wojciech Diadia (koordina-
tor for to stationer i Pruszków og 
Grodzisk Mazowiecki), Marcin Soboń 
(Sochaczew), Aleksander Hepner 
(Grodzisk) sammen med Agnieszka 
Gock, Łukasz Gock (Przeworsk), Ma-
ciej Brasse (Pruszków) og Aleksandra 
Wałdowska (Kętrzyn) for at kunne til-
byde disse innovative træningsøvel-
ser for de mange frivilligt fremmødte 
reddere fra Polen og andre lande.

Der kommer lignende arrangemen-
ter snart! For at høre mere om efter-
årsudgaven af SpecRat, kan du gå 
ind på Facebook-siden SpecRat2014 
eller kontakte Anna Szewczyk på 
a.szewczyk@falck.pl.

Der blev brugt afdøde dyr til øvelser  
i at stoppe blødninger.

Udstyret er måske ikke altid lige behageligt, 
men det kan redde dit liv!

Wojtek Diadia (forrest i midten) med  
repræsentanterne fra Falck Záchranná  
og Anna Szewczyk, assistent for Falck  
Medycynas administrerende direktør.

Nominer din  
kollega
Hver oktober bliver kollegaer, der handler efter Falcks værdier og 
ånd for at hjælpe mennesker i nød, belønnet med Sophus Falcks 
mindelegat. Det har været tradition siden 1956.

Hvert år bliver der fortalt historier om kollegaer, der går den ekstra 
mil og risikerer deres egen sikkerhed for andre mennesker. Nu er det 
din tur til at fortælle historien.

Hvis du kender en kollega, som du mener fortjener Sophus Falcks 
mindelegat, så del deres historie og nominer dem!

Send dine nomineringer før den 16. august 2015 til fm@falck.dk.

SOPHUS FALCKS MINDELEGAT
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FALCK-UDSTYR

Af Ben Rossong, Falck Safety Services Canada 
(FSSC)

Overlevelsessimulatoren er en del af Falck Safety 
Services Canadas offshore overlevelsestræning. 
Simulatoren består groft sagt af et basin og en 
helikopter, der sammen skal give kursisterne et 
realistisk billede af, hvad der sker, og vigtigere 
hvad man skal gøre, hvis man er i en helikopter, 
der  bliver nødt til at nødlande i vandet.

Simulatoren kan genskabe alle mulige hår-
de betingelser, som man kan møde på havet. 
Den kan skabe bølger, vind, regn og mørke. 
Den er udstyret med lyd- og lyseffekter, der 
blandt andet kan simulere lyn, torden og he-
likopterlyde. Den har også kranudstyr, red-
ningsbåde og en tank med koldt vand. Alt i alt 
har simulatoren alt det, som den skal bruge, 
for at genskabe en helikopternødlanding på 
så realistisk en måde som muligt. 

FSS Canadas  
overlevelsessimulator

Når en helikopter bliver 
nødt til at nødlande i 
havet, er det vigtigt at 
vide, hvad man skal gøre 
for at overleve.

Helikopter-simulatoren 
(METSTM  Model 50) bliver 
sænket ned i basinet, der 
simulerer hårde bølger. 
Billedet her blev taget 
sekunder før, helikopteren 
ryger under vandet og 
bliver væltet rundt. Pas-
sagerenes udfordring er at 
slippe ud af helikopteren og 
komme i sikkerhed, mens 
de selvfølgelig bliver fulgt 
tæt af redningsdykkere, hvis 
det ikke skulle lykkes. Når 
helikopteren er helt under 
vand, spænder passagerene 
sig fri og slipper ud igennem 
vinduerne.
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Offshore overlevelsestræning

FSSC’s samling af offshore-
træningskurser er til for at 
give offshore-arbejdere en 
forståelse for de risici, der 
er ved at blive transpor-
teret i en helikopter over 
vand. Kurserne giver viden 
om personlig sikkerhed så-
vel som redningsudstyret 
i helikopteren. Deltagerne 
bliver også introduceret til 

procedurerne i nødstilfælde 
og bliver forberedt på, hvor-
dan man bør reagere, hvis 
helikopteren bliver nødt til 
at lande i vandet. Med andre 
ord: Hvis uheldet er ude, og 
passagererne bliver nødt til 
at forlade helikopteren, er 
det vigtigt, at de er forbe-
redte.

Tag et kig ind i træningsrummet
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1) Helikoptersimulatoren
2) Kontrolpanel til effekter
3) 8 nødstopsknapper
4) Vindblæser (Op til 140 Km/t)
5) Bølgebold
6) Redningslift
7) Helikoptervindblæsere
8) Simulatorens fjernbetjening
9) Surround Sound-lyd
10) Lyn- og lyseffekter
11) Kameraer

Yderligere funktioner:
•	 	Bølger	af	justerbar	størrelse	med	WOW	wave	

ball-teknologi
•	 	Vind,	tåge,	regn	og	mørke	i	forskellige	niveauer
•	 	Helikopter-,	torden-,	pistolskud-	og	nødsig-

nalslyde i Surround Sound
•	 	Springbræt	og	klatrenet	til	at	hoppe	i	og	kom-

me op af vandet
•	 Tank	med	koldt	vand
•	 Undervandskameraer	og	lyneffektsystemer
•	 Turbiner	der	skaber	undervandsstrømme
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Fra sirener til 
kirkeklokker
Dette charmerende brudepar er Veronika Dzurňáková og Zdeno 
Dzurňák fra Falck Zachranna i Slovenien.

Veronika arbejder som paramediciner, mens Zdeno er ambulance-
chauffør på Dubnica nad Váhom-stationen i Slovenien. Det var kærlig-
hed ved første blik – eller måske kærlighed ved første udrykning? De 
mødtes for første gang i maj 2013, blev kollegaer og forelskede sig i 
hinanden. To år senere blev de gift.

Tillykke og god vind fremover til vores nygifte kollegaer!

Kære Falck,

Vedrørende artiklen om Falck-udstyr (side 5) 
i maj-udgaven: Der står, at der er iltflasker i 
den hollandske brandbil, men jeg tror næp-
pe, at det er tilfældet. Husk, at det er kutyme 
i magasiner, at man altid forsikrer sig, at fag-
udtrykkene er korrekte - på alle sprog.

Som brandmand og tidligere Falck-med-
arbejder hjælper jeg gerne til, hvis det er 
nødvendigt.
Med venlig hilsen

Peter Seloy
Beredskabschef
Albertslund, Danmark

Kære Peter,

Tak for din mail. Du har ret. Jeg tror 
ikke, at brandmændene ville synes 
om det, hvis beholderne var fyldt 
med ilt. Tak for dit input. Det er al-
tid velkomment.
Med venlig hilsen

Jørgen Mieritz
Regionsdirektør
Smørum, Danmark

Kære Peter og Jørgen,

Tak for jeres interesse i nyhedsbre-
vet og tak for jeres kommentarer.

Falck-udstyr er en ny artikel-
type, som vi afprøver i Help, og 
vi har fået en del kommentarer 
omkring den hollandske brand-
bil. Næste gang vi skriver om 
Falck-udstyr, skal jeg nok sørge 
for at kontakte jer begge, så I kan 
hjælpe os. I kunne eventuelt vise 
et køretøj fra Smørum eller Al-
bertslund frem? 
Med venlig hilsen

Jedediah Morales
Help-redaktør
København, Danmark
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