
Brand & Redning MidtVest Falck

Beredskabsstyrelsen Midtjylland

HOLSTEBROVEJ ÅLYKKEVEJ

Herning Vand
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Udstillinger Brandbus og
vandbus start/slut

Aktiviteter Frigørelses-
opvisning Salg af mad og drikke

Udryknings- 
opvisning

Herning Vand 
Åbent hus

Redningsberedskabet i Herning 

ÅBENT HUS
Lørdag, den 3. september 2022 kl. 13.00 - 16.30

H.P. Hansens Vej 100 og 112, Herning

i samarbejde med Herning Vand 



Velkommen til Åbent hus
Det er os en stor glæde at byde velkommen til Åbent hus ved  
Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Brand & Redning Midtvest  

og Falck Herning samt Herning Vand

Lørdag, den 3. september 2022 kl. 13.00 - 16.30
H.P. Hansens Vej 100 og 110 i Herning

I samarbejde med en lang række eksterne samarbejdspartnere,  
byder vi på en hyggelig, sjov og lærerig dag med masser af  
spændende aktiviteter for både voksne og børn i alle aldre. 

Vi har fyldt hele vores store område op med spændende udstillinger  
af køretøjer, materiel og spændende information om de  

voksende udfordringer, som Danmarks beredskab står overfor  
- både nationalt og internationalt -  

herunder naturkatastrofer, oversvømmelser,  
kemiske udslip og terrorhandlinger. 

Kom og vær med til en sjov og spændende dag!

Med venlig hilsen

Kl. 13.00 - 16.30
 Dørene er åbne for alle!  

Der er udstillinger, fremvisning af materiel og køretøjer,  
demonstrationer, workshops og sjove aktiviteter for  

både børn og voksne. 

 Kl. 14.00 - 15.00
 Alarmering og udrykningsopvisning ved  

Beredskabsstyrelsen Midtjylland.  
NB! Diverse aktiviteter, såsom en tur i brandbilen, røgdykkerbane, 

brandhandlebane mv. holder pause i dette tidsrum.

Tag vandbussen til Herning Vand og oplev dit vands forunderlige  
verden. Vi åbner dørene, så du kan gå på opdagelse og komme helt  

tæt på arbejdet bag det sunde vand i din hane. 

Praktiske oplysninger

Alle indgange fra H.P. Hansens Vej er afspærret. Al indkørsel samt parkering skal 
ske på Ålykkevej (sidegade til Holstebrovej - se kort på bagsiden).  

Hele dagen er der mulighed for at købe mad, kolde og varme drikke samt slik og 
kage. Toiletter, handicaptoiletter samt puslerum kan ses på kortet på bagsiden. 
Rygning er kun tilladt på det anviste sted. 

Under udrykningsopvisningen er det ikke muligt at deltage i andre aktiviteter på 
pladsen, såsom røgdykkerbane. Udstillingerne er åbne hele eftermiddagen. 

Mads Blåbjerg Nielsen   Kim Bjerg Wemmelund
Uddannelseschef   Beredskabsdirektør
Beredskabsstyrelsen Midtjylland  Brand & Redning MidtVest

Christian Holm    Niels Møller Jensen
Områdeleder    Adm. direktør
Falck   Herning Vand

Med forbehold for ændringer

Dagens program

Al indkørsel samt parkering skal ske via Ålykkevej  
(se kort på bagsiden)


