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Stor fantasi med at få Falck-stafet
landet rundt
Åbent hus

Leder af hjælpebrandstationen i Als, Niels Anker
møller, modtager Falken af redder Søren
Mogensen omgivet af brandmænd fra Terndrup
foran veteranbi-lerne, der fragtede mandskab og
fugl de ca. tyve kilometer.
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ALS: Der lægges stor fantasi for dagen, når Falckstatuetten skal bringes fra station til station, inden den på
korpsets 100 års jubilæumsdag afleveres på hovedsædet i
København. Onsdag aften kom den til en af landets
mindste stationer, hjælpebrandstationen i Als, og det var
stationen i Terndrup, der kom med den i to veteranbiler.
Når den søndag skal videre til stationen i Mou, bliver det
også på en lidt speciel måde.
-Vi har tænkt os at sejle den op i Limfjorden, og fra miden
af fjorden vil den blive fragtet ind til broen under
vandoverfladen, siger leder af brandstationen i Als Niels
Anker møller.
Blandt de frivillige brandmænd i Als er Casper Carlsen, der
er dykker. Brandmændene vil dog ikke sætte livet på spil.
Hvis vejret ikke er til det, bliver der ikke sejlads på Kattegat.
Så nø-jes man med Limfjorden.
Det frivillige brandmandskorps fra Terndrup kom til Als i en
Ford A fra 1931 og en Morris 8 fra 1936. i Als blev de
modta-get af en række af de frivillige brandmænd med
Niels Aanker Møller i spidsen. Han modtog fuglen af
falckredder Søren Mo-gensen. Efterfølgende var stationen i
Als vært for Terndrup-gæsterne.

på
stationen i
Als
Der bliver lørdag formiddag mellem kl. 10 og
12 åbent hus på
brandsta-tionen i Als.
Her bliver der så
lejlighed til at se det lille
kunstværk, der
forestiller en jagtfalk og
er fremstillet af kunstneren Ivan Boytel på Fyn.
-Vi sørger for, at der er
kaffe på kanden, og der
kan også blive
mulighed for at få en
snak om, hvordan det
er at være brandmand/
kvinde, siger Niels
Anker Møller.

