INFORMATIONSTRÄFF
LANNAVAARA KYRKA LÖRDAG 7 OKTOBER KL.14 -17

I HÄNDELSE AV KRIS – HUR FÖRBEREDD ÄR DU?
Krisberedskap - Informationssäkerhet
Krisinformation - Grundläggande sjukvård

FÖRSVARSUTBILDARNA
Försvarsutbildarna är en
rikstäckande frivillig

Vad gör du när din bostad inte kan värmas upp, när det inte finns vatten i

försvarsorganisation som ger

kranen, när du har svårt att få tag i mat och inte kan tillaga den? Hur får

människor möjligheten att

du ta i korrekt och viktig information när inte internet eller telefon

utveckla förmågor och socialt
ansvarstagande samtidigt

fungerar?
Om du kommer till vår informationsträff får du lära dig hur du hanterar

som vi stärker samhällsskyddet
och förmågan att hantera
civila och militära kriser.



Information

Medverkande:



Vattenbrist

Oskar Skoglind fältpräst från



Värme

Sammy Lie,



Försvarets själavårdsförbund
Försvarsutbildarna

Matbrist

Vi har drygt 25 000
medlemmar och består av
23 regionala förbund och
15 rikstäckande förbund med
olika kompetensinriktningar.

Yana Mangi, medl.

Den frivilliga utbildningen

Fältartisterna

bedrivs även för att stärka
samhälletskrishanterings-

Lannavaara Kyrka
Lördagen 7 oktober kl. 14.00 – ca 17.00

förmåga. Sådan utbildning
sker på uppdrag av MSB Myndigheten för

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika!

samhällsskydd och beredskap

.

och andra centrala
myndigheter samt för

Anmäl er senast den 5 oktober till:
Göran Söderström 076 800 83 31
Yana Mangi
070 621 12 01

länsstyrelser.

Under träffen presenterar vi verktygen för att du ska ha
grundkunskapen i vad man som privatperson bör veta och ha
hemma i händelse av kris. Vår roll är att stödja aktörer på alla nivåer
i samhället – den enskilda människan, kommuner och myndigheter –
för att öka deras förmåga att arbeta förebyggande. Vi arbetar bland
annat med att ge stöd och råd, jobba fram enkla rutiner samt
hjälpa till med att planera för trygghet och säkerhet.
Samarrangemang mellan Försvarsutbildarna, Stiftelsen Lannavaara
minneskyrka och Själavårdsförbundet.

Varmt välkommen!

Förbundet Militära Själavårdare

