Namnlös
Hej allihop!
Hoppas allt ar val med er alla och att ni har fatt lite ledigt nu over helgerna. Halsningar fran
Abu Dhabi! Jag var nyligen inne pa jarfallacff.se och kikade i bildarkivet - riktigt kul med
nya tjusiga bilder fran besoket pa Aland, Attundadagen, Gorvalndagen.. ser mycket
proffsigt ut med den nya 'Jarfalla CFF'-skylten samt vara FRG-are som visar upp
hjartstartare pa brandstationen. Mina gratulationer till all den bra verksamhet som ni
genomfor dar hemma - saknar vart toppengang i Jarfalla, men forhoppningsvis kan jag
traffa er nagon gang i januari eller februari nar jag hoppas hinna hem en svang.
Jag kommer som det ser ut att bli kvar har i Abu Dhabi under hela 2010. Beklagar att det
hindrar mig fran att vara verksam direkt hemma i Jarfalla, men som ni forstar ar det har en
sa speciell vistelse att det vore oklokt att avbryta i nulaget. Jag trivs bra har och det ar
oerhort utvecklande, aven om det ar langt hemifran forstas. Projektet fortsatter med valdig
framgang trots att det inte ens lanserats officiellt annu och nu har vi over 800 frivilliga som
har registrerat sig for utbildning - atminstone 600 av dem har paborjat utbildning... sa det
ar brada dagar!
Nyss hade vi en heldagsovning ute i oknen, i ett okenlager (valdigt unik miljo minst sagt)
dar de frivilliga upprattade mottagningsstation for allmant omhandertagande (mycket efter
Jarfalla FRGs koncept), uppsamlingsplats for skadade och korde search and rescue i stor
skala. Vi hade 100 frivilliga pa plats och over 15 instruktorer! Bifogat ser ni lite bilder - det
gick fantastiskt bra och inte minst ledarskap och struktur/organisation flot enormt bra.
Just det senare kan jag upplysa om kallas for "the Swedish model" - men nar man ser pa
vad som implementerats har ar det i de mer avancerade delarna mycket av Jarfalla FRGs
losningar pa detta som omsatts i stor skala. Vi har verkligen byggt upp en haftig
organisation hemma och nar jag nu har privilegiet att har jobba med just detta pa heltid,
och med rejala resurser, ser man hur starkt vart koncept hemifran ar egentligen. Alla
JFRG-are bor stracka pa sig en aning med andra ord, Jarfalla FRG haller tveklost
varldsklass.
God fortsattning!
Patrik
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