
15.2.2019 Børn skal også udsættes for fare | Viborg | viborg-folkeblad.dk

https://viborg-folkeblad.dk/viborg/Boern-skal-ogsaa-udsaettes-for-fare/artikel/396172?fbclid=IwAR2tDyFpzcolSC67qxeQK72L5DFLQhKGJNB-xcq… 1/7

 

MEST LÆSTE - LIGE NU

ViborgViborg

Historisk fund: BrevHistorisk fund: Brev
og ældgamle ølog ældgamle øl
fundet i perfekt standfundet i perfekt stand
i det gamle Odini det gamle Odin
BryghusBryghus

LæserbrevLæserbrev

Plejehjem.Plejehjem.
MærkværdigMærkværdig
udtalelse afudtalelse af
borgmester Ulrikborgmester Ulrik
WilbekWilbek

ViborgViborg

Lottovinder:Lottovinder:
Viborgenser vinderViborgenser vinder
stort millionbeløbstort millionbeløb

ViborgViborg

Opdateret: LysOpdateret: Lys
tilbage i lyskrydsettilbage i lyskrydset
på Holstebrovejpå Holstebrovej

ViborgViborg

Samarbejde på vej udSamarbejde på vej ud
i kulden: Kold lufti kulden: Kold luft
mellem køle-mellem køle-
leverandørerleverandører

SENESTE NYT
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Hvem er det, vi
følger - hvem er
vores klub...

15:30 Churchill og den europæiske union
er en sejlivet myte

På Værkstedsscenen var der torsdag eftermiddag en lidt
anderledes forestilling. Her skulle børnene lære om, hvilke
farer deres forældre beskytter dem imod.

Børn skal også udsættes for
fare

Normalt står gryden med popcornene på en kogeplade. Det gør den også her, men under var der
altså et hoved. Og på gryden var der intet låg. Og derfor var der skærmet af for børnene.
Popcornene fløj nemlig om ørerne på Henrik. Foto: Thomas Kjær Pedersen
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Viborg: På gulvet sidder Henrik og popper popcorn. Normalt er det en
helt ufarlig ting at gøre, men på Værkstedsscenen gør man det lidt
anderledes. I hver fald lige i dag.

Han har nemlig gryden med popcorn på hovedet. Og der er heller ikke
ikke noget låg på gryden, så popcornene flyver ud over det hele.

- 2,23 meter. Det er ny rekord, fortæller Daniel imens han har spændt
målebåndet helt ud til den popcorn, der fløj længst.

Daniel og Henrik er Fareforsøgspersoner. Til forestillingen i dag har de
tænkt sig at vise børnene, hvad der kan ske, når man kommer ud for
nogle situationer, som far og mor har sagt man ikke må.

LOG INDLOG INDKUNDESERVICEKUNDESERVICEKLUB VIBORGKLUB VIBORGKØB ABONNEMENTKØB ABONNEMENT

https://viborg-folkeblad.dk/
http://bestilavis.dk/ba43
https://viborg-folkeblad.dk/viborghk
https://viborg-folkeblad.dk/viborghk/Hvem-er-det-vi-foelger-hvem-er-vores-klub/artikel/412485
https://viborg-folkeblad.dk/viborghk/Hvem-er-det-vi-foelger-hvem-er-vores-klub/artikel/412485
https://viborg-folkeblad.dk/Debat/Churchill-og-den-europaeiske-union-er-en-sejlivet-myte/artikel/412605
mailto:?subject=B%C3%B8rn%20skal%20ogs%C3%A5%20uds%C3%A6ttes%20for%20fare&body=B%C3%B8rn%20skal%20ogs%C3%A5%20uds%C3%A6ttes%20for%20fareP%C3%A5%20V%C3%A6rkstedsscenen%20var%20der%20torsdag%20eftermiddag%20en%20lidt%20anderledes%20forestilling.%20Her%20skulle%20b%C3%B8rnene%20l%C3%A6re%20om,%20hvilke%20farer%20deres%20for%C3%A6ldre%20beskytter%20dem%20imod.%0D%0A%0D%0Ahttps://viborg-folkeblad.dk/viborg/Boern-skal-ogsaa-udsaettes-for-fare/artikel/396172
javascript:window.print();
https://viborg-folkeblad.dk/modules/socialmedia/share/twitter?id=396172&shareurl=https%3A%2F%2Fviborg-folkeblad.dk%2Fartikel%2F396172&siteurl=viborg-folkeblad.dk&text=B%F8rn%20skal%20ogs%E5%20uds%E6ttes%20for%20fare&lockedsharing=
https://viborg-folkeblad.dk/viborg
mailto:viborg@viborgfolkeblad.dk?subject=B%C3%B8rn%20skal%20ogs%C3%A5%20uds%C3%A6ttes%20for%20fare
https://viborg-folkeblad.dk/article_gallery/396172
https://viborg-folkeblad.dk/kundeservice
https://www.laeserbonus.dk/klubviborg?force_website=10209&utm_source=referral&utm_medium=banner&utm_campaign=klubviborgviborgstiftsknap
https://viborg-folkeblad.dk/kunde/produkt


15.2.2019 Børn skal også udsættes for fare | Viborg | viborg-folkeblad.dk

https://viborg-folkeblad.dk/viborg/Boern-skal-ogsaa-udsaettes-for-fare/artikel/396172?fbclid=IwAR2tDyFpzcolSC67qxeQK72L5DFLQhKGJNB-xcq… 2/7

Vis flere

15:12 Diktat ovenfra er skyld i
folkeskolens problemer

15:07 Medie: Viborg HK henter
stregspiller i Aarhus

15:05 Brøndby kræver tydeligere linje fra
disciplinærinstans

15:02 Hvem er det, vi følger - hvem er
vores klub...

15:00 Her er den nye Renault Clio

14:54 Studerende i EU kræver optrappet
klimaindsats

14:53 DAT åbner ny sommerrute til Norge

14:41 Mad til det virkelige liv: Cæsarsalat

Hvordan er det lige, man bruger sådan en brandslukker? Det ved her tre børn i hvert fald nu. Til
stor fornøjelse for resten af publikum også.

- Er der nogle af jer, der har leget med ild? Stukket armen ud af
bilvinduet? Klatret i træer?

Børnene rækker delvist hænderne op og nogle få stykker får også sagt
et forsigtigt ja.

Til forestillingen i dag er formålet nemlig at vise børn, hvad det er, der
kan ske, når man eksempelvis leger med ild.

UdenforUdenfor
Og derfor bliver der da også rykket udenfor til det næste lille show.
Værkstedsscenen skal helst ikke brænde ned under forestillingen.

Men inden vi kommer så langt, så bliver tre børn taget med op på
scenen.

- Sikkerhedsnøglen af. En til to meter fra ilden. Og så trykker i på den
her knap. Men ikke endnu!

Manualen til brandslukkerne skal lige gennemgås, inden børnene skal
ud og slukke brand.

Og kort efter er alle samlet ude på parkeringspladsen ved siden af
scenen. Der er ild i to fakler og Daniel har skiftet til noget
sikkerhedstøj, så han ikke ender med at futte af.

Inden man ved af det, er ilden slukket og til børnenes store fornøjelse
er Daniel smurt godt ind i skum.

Men ilden er slukket og ingen kom til skade.
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Der var godt med børn og forældre på Værkstedsscenen torsdag eftermiddag.

Få dagens vigtigste nyheder fra viborg-folkeblad.dk direkte i din
indbakke. Det er gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid.
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