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Bäste medlem i Civilförsvarsförbundet Göteborg
Nu lider 2017 mot sitt slut. Det har varit ett stort år för Civilförsvarsförbundet. 1937 bildades vår
organisation. Vi har genom åren haft olika uppdrag och olika namn. Men att stödja samhället genom
att utbilda och informera invånarna har varit grundbulten. Vi firade vårt 80-årsjubileum med en stor
fest för medlemmarna. Vi bjöd också in representanter för några av våra närmaste FFO. Trots vår höga
ålder som organisation har vi en modern verksamhet som människor söker sig till. Den ökningen av
medlemsantalet som vi klart såg under 2016 har fortsatt. Från många håll har vi noterat att människors
medvetenhet om det sårbara samhället har ökat. Detta gläder oss.
Som medlem hos oss kan du vara med på olika aktivitetsnivåer. Som medlem då ditt medlemskap
stöder oss. Du kan delta i våra kurser och träffar. Allt fler har upplevt att ett medlemskap hos
civilförsvarsförbundet ger kunskap och insikter genom deltagande i medlemsutbildningar. Men våra
instruktörer har också hållit kurser hos och med olika organisationer så att fler klarar sig bättre i ett allt
mer sårbart samhälle. För ju fler som har kunskap och insikter inom vårt område ju robustare samhälle.
De kurser vi arbetat med är ”72 timmar” där du får tips om hur du förbereder dig på ett strömavbrott
oavsett vad som orsakat avbrottet. Både för att tillfredsställa dina grundbehov som vatten, mat, värme,
information och vila. Men också för din trygghet. Känslan av att behärska situationen och kunskapen
att veta gör dig tryggare och ger större säkerhet för dig och din familj. Vi har också haft brandkunskap.
Inte minst nu i jultid är det viktigt att tänka igenom brandskyddet. Hjärt-lungräddning är en mycket
populär kurs som du bör repetera den varje år.
Om man vill bli ännu mer aktiv kan det vara en bra idé att komma med i FRG, den Frivilliga
Resursgruppen. Som du kanske vet är det Göteborgs stad som gett uppdraget till Civilförsvarsförbundet
att samla, utbilda och öva lämpliga personer som skall kunna hjälpa till vid kriser och när staden och
dess invånare behöver oss. FRG är kopplat till stadsdelarna. Många kommer från Lottorna, Bilkåren och
Civilförsvarsförbundet. Är du intresserad och lämplig så är du välkommen att lägga in din ansökan. FRG
är ett meningsfullt och viktigt uppdrag för oss. Vi hoppas att du känner att det kan bli det för dig också
och anmäla dig till grundkursen under 2018. Under 2018 kommer vi även att fortsätta utvecklingen av
både egna kurser och FRG.
Tills vi ses tillönskas du och dina nära och kära
GOD JUL och ETT GOTT SÄKRARE NYTT ÅR

Berit Jòhannesson
Ordförande i Civilförsvarsförbundet Göteborg

Glöm inte att
läsa andra sidan!

Glöggmingel

Medlemsutbildning

14 december, 18.00, Postgatan 8A

11 mars, heldag

Civilförsvarsförbundet Göteborg bjuder in medlemmar,
aktiva i Frivilliga Resursgruppen och andra frivilliga
försvarsorganisationer i Göteborgsområdet till att avsluta
verksamhetsåret med ett glöggmingel. Vi bjuder på olika
sorters glögg och lättare tilltugg.

Introduktion till Civilförsvarsförbundet med alla
kurser inom Din Trygghet, vårt uppdrag från
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
72 timmar hemberedskap med praktiska inslag,
personsäkerhet med både första hjälpen och
brandkunskap och Hjärt-Lungräddning med AED
samt Säkrare barn till seniorer (Vår Trygghet).

Plats/tid: Postgatan 8A, 18.00 - välj Civilförsvarsförbundet
på dörrklockan, krånglar det ring upp på 031-13 67 00.
Anmäl er och eventuella allergier senast den 11 december
via e-post till gloggmingel@gbgcivil.se

Öka din säkerhet både till vardags och i kris!
Anmälan och frågor till kontakt@gbgcivil.se

Hantera fördjupad kris och sorger

Friluftssäkerhet & Överlevnad

20–21 januari, heldagar

21–22 april, heldag

Inom Civilförsvarsförbundet är vi ofta fokuserade på
förberedelser på krisen och agerandet om den händer.
Upplevelsen av en kris kan sitta i under en lång tid och
behöver ibland hanteras ytterligare. Detta är en kurs som
fokuserar på ett längre tidsperspektiv än Möta människor i
kris och MHFA . Hur hanterar vi vår och andras sorg och
vilka verktyg använder vi för att gå vidare?

Traditionsenligt träffas vi en helg och prövar våra
förmågor utanför hemmets trygga vrå. Vi testar
och jämför utrustning men kommer också att få
grundlektioner i vattenrening, tända eld med
eldstål och annan grundläggande överlevnad.

Handledare på kursen är Anette Staaf. Instruktör i MHFA,
aktiv i POSOM och certifierad handledare i sorgbearbetning.
Anmälan till anette.staaf@civilvastra.se senast den 14/1.

ÅRSMÖTE
Du kallas till årsmöte måndagen den 5 februari
2018 klockan 18.00 på Otterhällegatan 16.
Årsmöte för medlemmar i Göteborgs Civilförsvarsförening
äger rum i Drottning Kristinas Jaktslott den 5 februari
klockan 18.00. Anmälan 31 januari till kontakt@gbgcivil.se
för de som önskar smörgåstårta efter årsmötet.
§5 i stadgarna: Motion till stämman ska vara skriftlig och
inkommen till styrelsen senast sex veckor före stämman (det
vill säga innan årsskiftet, Postbox 11 079, 404 22 Göteborg).
Varje medlem har rätt att lämna motion.

Vi sover utomhus och förflyttar oss med ryggsäck.
Det finns utrustning att låna! Anmälan och frågor
även om bushcraft till niklas@gbgcivil.se

FLER KURSER ANNONSERAS
PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER

För att vara mer dynamiska och lyhörda mot er
medlemmar kommer några av våra aktiviteter
planeras löpande under året. När vi bestämt kurs
och datum kommer detta annonseras dels på vår
hemsida www.gbgcivil.se och sedan på sociala
medier. Vi är idag aktiva på medierna Facebook,
Instagram och Twitter under namnet /gbgcivil

Betala medlemsavgiften

Swisha 150 kronor och ditt personnummer (10 siffror)

enkelt med swish

till

123 453 67 93

