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PROGRAMBLAD

TOTALFÖRSVARSDAGEN
- en aktivitetsdag för hela familjen!
Frivilligorganisationer, myndigheter
och företag – i samverkan.

Brigadmuseum

www.lansstyrelsen.se/varmland

I samarbete med:
Brigadmuseum Värmland • Militärregion Väst • Hemvärnet i Värmland •
Clas Ohlson • Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) • Frivilliga Flygkåren (FFK) • Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK) • Frivilliga
Radioorganisationen (FRO) • Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) •
Brigadmuseum
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund • Kils Lottakår • Nykterhetsrörelsens Scoutförbund • Röda Korset Karlstadkretsen • Svenska Blå Stjärnan
(SBS) • Svenska Brukshundklubben (SBK) • Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) • Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren) •
Svenska Blå Stjärnan • Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF).

www.lansstyrelsen.se/varmland

PROGRAM 2 juni 2018
Aktiviteter i stora tältet

Aktiviteter i lilla tältet

Aktiviteter på scenen – moderator Leif Gustavsson

Aktiviteter på gräsmattan (bakom stora tältet)

I stora tältet har du, förutom att lyssna till föreläsare, möjlighet att träffa olika frivilligorganisationer, lära dig mer om krisberedskap, vad du bör ha med i din krislåda, få information om kurser, motorcykelturer, ungdomsutbildningar, Lottakåren bjuder på fika.

12.00 – 12.15 Invigning till tonerna av Blåsargruppen Mixturen.
12.15 – 12.45 Militärt och civilt försvar är det moderna totalförsvaret
Övlt Anders Domhagen, Militärregion Väst o Veikko Kekki, Länsstyrelsen
13.30 – 14.00 Detta behöver du ha hemma för att klara krisen
Ulf Fredriksson, Börje Bergman, Civilförsvarsförbundet
14.30 – 14.45 Modevisning – Från vadmal till kamouflage
Brigadmuseet visar och berättar om uniformer från då till nu
15.15 – 15.45 På flykt – hur skulle du agera om det händer i Sverige?
Heiko Bubholz, Röda Korset
15.45 – 16.00 Sammanfattning och avslutning på dagen
Leif Gustavsson Beredskapsdirektör Länsstyrelsen Värmland

I lilla tältet har du möjlighet att uppleva och ställa frågor om vilken typ av mat som kan
vara bra att ha hemma i händelse av kris. Du ser hur man lagar mat med hjälp av Trangiakök. Här har du också möjlighet att köpa utrustning till din krislåda.
19:e Hemvärnsbataljonen (Värmlandsbataljonen) informerar om hemvärnet och sin verksamhet. Här har du även möjlighet att titta på Hemvärnets Personbil 8 (Mercedes Sprinter)
och terrängbil 1112. Barn får gärna prova på hur det är att prata i radio.
Uppvisning med hundförare (Spårning/eftersök) genomförs tillsammans med
Hemvärnet och SBK Räddningshundar, aktiviteten upprepas vid tre tillfällen: 13.00 –
13.10, 14.00 – 14.10 och 15.00 – 15.10.

Aktiviteter på Brigadmuseum
Utställning: Upplev militärhistorien med alla dina sinnen! Brigadmuseums utställning
visar hur kalla kriget påverkade Sverige, både militärt och civilt. Missa inte utställningen
KVINNA – från högaffel till AK 5, om kvinnors roll genom den militära historien.
Fika och mat: Korv till stora och små. I caféet finns även en massa gott hembakt fika.

Tidsstyrda aktiviteter i montrarna

Ansiktsmålning: Få en riktig kamouflagemålning! P.S. Våra ansiktsfärger är lättare att få
bort än originalfärgerna

Hjärt- och lungräddning för hund i Blå Stjärnans monter, aktiviteten upprepas vid tre
tillfällen: 13.00 – 13.15, 14.00 – 14.15 och 15.00 – 15.15.

Butik: I vår museishop hittar du militära byggsatser, böcker om militärhistoria och kalla
kriget, souvenirer och presenter för stora och små. Vi säljer även militärkläder och -prylar.

Aktiviteter ute på grusplanen

Aktiviteter på räddningstjänsten Sandbäcken

Träna krisberedskap med scouterna; se hur ett stormkök fungerar och smaka på en ”krabbelur”.
Hjärt- och lungräddning i Röda Korsets tält, aktiviteten upprepas vid tre
tillfällen: 13.00 – 13.20, 14.00 – 14.20 och 15.00 – 15.20.

Räddningstjänsten har öppet hus på brandstationen och du är välkommen att komma och
titta på brandbilar och annan utrustning som används både vid olyckor och under höjd
beredskap.

