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naturligvis gode erfaringer og ”ting, der kunne gøres 
bedre” m.h.p. at omsætte disse til anvendelse for 
næste års aktiviteter.

Der er naturligvis også ”rum for forbedring” – ud  
fra devisen professionalisme kræver hård træning. 
Fra mit bord kan det for førere og enkeltmand 
kortfattes til:

-  soldatermæssige færdigheder kan godt  
strammes lidt op – herunder også disciplin  
og selvdisciplin.

-  kommandoføring, kommandoforplantning og 
anvendelse af kommandovejen kan også blive 
bedre, samtidig med, at enkeltmand skal være 
opmærksom på eget ansvar i enheden.

-  fokus på kvalitet i opgaveløsningen – naturligvis 
rettidigt – startende med føringsvirksomhed 
og befaling. Det vil sige, anvendelse af korrekte 
procedurer og etablere godt samarbejde.

Her har især førere og nøglepersonel et særligt an-
svar for at gå foran og altid være det gode eksempel.

Forud for feltøvelsen gennemførte vi stormødet for 
nøglepersonel på Sølund. Chefen for hjemmeværnet 
kom forbi og lancerede nogle nye tanker om uddan-
nelse af nye medlemmer og samtidig ideer til forenk-
ling af ”taltyranniet” vedr. indhold og gennemførelse 
af 24 timers tjeneste. Alt sammen med det formål, at 
bevare hjemmeværnets troværdighed som militær 
organisation og forenkle den administrative byrde. 
Udmøntningen kommer senere, og understreger blot 
at vi lever i en dynamisk organisation. Chefen for 
hjemmeværnet pointerede endvidere betydningen 
af den militære profil, som er afgørende for vores 
opgaveløsning, og som vi alle skal holde os for øje.

2011 nærmer sig stille og roligt sin afslutning. Året 
har været præget af distriktssammenlægningen og 
etableringen af HDFYN. Der har været gennemført 
rigtig mange aktiviteter og også distriktets nye 
”leveringsdygtige struktur” er blevet søsat. Rom 
blev ikke bygget på én dag, men de første mursten 
i HDFYN er blevet lagt godt, og der er skabt et godt 
fundament for fremtiden – takket være den rette 
indstilling blandt såvel ansatte som frivillige.

Fokus for 2012 bliver netop at konsolidere den gode 
start for distriktet, og her især at udvide samarbej-
det på kryds og tværs mellem enhederne. Tillige skal 
fokus være på at opretholde og videreudbygge det 
faglige niveau og derved styrke vores troværdighed, 
samt følge op på de nye principper for uddannelse og 
aktiviteter som søsættes inden for kort tid.

Slutteligt er det blevet mit lod, at tage til Afghanistan 
fra november 2011 til maj 2012. Jeg takker derfor af 
som distriktschef og siger jer alle tak for en frem-
ragende – men også turbulent og travl – tid. 

Som nogle ved er jeg inkarneret fodbold-fan(atiker) 
og jeg overdrager derfor anførerbindet til min afløser 
oberstløjtnant Kent Mikkelsen, der tiltræder 1. jan. 2012.

Oberstløjtnant 

Henrik Graven 

Nielsen Chef for

Hærhjemme-

værnsdistrikt Fyn 

”Øvelse gør mester” 
… siger et gammelt ordsprog, som vi i høj grad 
kan identificere os med her ved Hærhjemme-
værnsdistrikt Fyn (HDFYN). 
Det skal fortolkes sådan, at vi er godt på vej.  
Der er vilje til uddanne sig og at øve færdig-
heder, og dermed blive bedre til at løse en  
given opgave. 
Det har senest været demonstreret under 
feltøvelse SORT LINDORM, som i skrivende stund 
netop er overstået. Øvelsen har været et glim-
rende eksempel på uddannelse og øvelse af en 
lang række færdigheder og procedurer, til gavn  
for de deltagende enheder og elementer. 
I alt 325 M/K deltog som øvelsestagere, mo-
menter, figuranter etc. Flot! Stabsprocedurer, 
bevogtning, anvendelse af sikkerhedsnettet 
SINE, eskorte, patruljetjeneste, småstyrkers an-
greb, førings-virksomhed herunder udarbejdelse 
og udgivelse af befaling... Ja, det er blot nogle af 
de mange emner, der har været i ”kødhakkeren” 
før og under øvelsen. Efter øvelsen udledes 
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NOGET OM NAVNE 
Af overkonstabel Kim Slott 

40 års JUBILÆUM
Den 3. september kunne chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
overrække ejendomsservicetekniker John Anker hans diplom og 
gratiale for 40 års ansættelse i Forsvaret.  
Den 4. oktober blev John atter fejret, da han denne  
dag modtog Dronningens Fortjenstmedalje i sølv

Hæderstegn 
Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren
Overkonstabel Tony Adamski Hansen, som har sit daglige virke 
på depotet, modtog den 26. september Hæderstegnet for god 
tjeneste ved hæren.
Tegnet tildeles alle, der - uafbrudt efter det fyldte 20 år - har 
forrettet tjeneste ved hæren i 25 år. 

Vigtig stilling besat
Endnu en ny officer har fået lov at gøre tjeneste 
ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.
Med tilgangen af major Thomas Pedersen er der blevet besat en 
vigtig stilling. Der vil nu være flere kræfter til at støtte kompagni-
erne i forhold til lokal uddannelse og operationelle forhold.
Distriktet har efter en del ventetid fået tilgang af major Thomas 
Pedersen, der fra august er tiltrådt som chef for Operations- 
og Uddannelsessektionen, også benævnt OPU.
Thomas er 41 år og har tidligere gjort tjeneste ved dels total-
forsvarsregionen og dels det forhenværende distrikt Sydfyn.

Af presseofficer Ninna Villadsen 

Lørdag den 18. juni - præcis klokken 13 - 
hørtes en eksplosion fra Søby Værft på Ærø. 
Politi, brandvæsen og ambulancer strøm-
mede til og blev hurtigt suppleret af Bered-
skabsstyrelsen og andre med kræfter udefra. 

Øvelse SØKAT var startet med omkring 170 involve-
rede og hjemmeværnet på øen blev hurtigt indsat. 
Marinehjemmeværnet for at bjærge personer fra 
havnebassinet og herefter ud af havnen for at få 
dem op i redningshelikopter. 

Der var også masser af brug for hjemmeværnet 
inde på værftet. Der skulle ydes psykisk første-
hjælp til tilskadekomne. Der skulle flyttes sårede til 
opsamlingssted, der skulle reguleres trafik og ellers 
hjælpes til hvor der var brug for hænder. 

Formålet med øvelsen var at afprøve det lokale 
beredskabs samlede indsats. Så alt var sat ind og der 
blev fløjet og sejlet ekstra ressourcer til øen. 

Hjemmeværnet indsat på Ærø 
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Udfordringer forude

justeringer/ændringer i f.t. dette års feltøvelse. 
Herunder vil distriktet indkalde kompagnicheferne 
(KC) til befalingsudgivelse om fredagen, dvs. under 
øvelsens opstart, således at den enkelte KC vil blive 
øvet i føringsvirke. Og ja – det vil medføre betydeligt 
mindre tid til at forberede sig, men det gør intet, 
hvis man forud for øvelsen er blevet varslet omkring 
hvilke opgave, man skal forvente inden for en nær 
fremtid. Prøvealarmering vil blive fastholdt til næste 
års øvelse, ligesom en velvoksen markeringsstyrke 
pr. objekt styret af en officer fra den regionale 
føringsstruktur. Til næste år vil staben, i modsæt-
ning til i år få en planlægningsopgave at arbejde 

med i plancentret, sideløbende med de kørende 
operationer som operationscenteret styrer, så også 
her strammer vi skruen en kende. 

Distriktet har fået gode tilbagemeldinger på årets 
feltøvelse og fremmødet kunne også tyde på at det 
var en succes mht. deltagelsen. Nu skal vi blot have 
pudset vores færdigheder af således at vi med ro 
i sindet kan sige at vi rent faktisk også kan løse 
eksempelvis en bevogtningsopgave. Næste år vil vi 
formentlig gøre bevogtningsopgaverne endnu svæ-
rere end i år så der er god grund til at øve det, som 
vi alle sammen tager for givet, nemlig bevogtning.

Thomas Pedersen
CHOPU 

Af major Thomas Pedersen, CHOPU 

Med en just overstået feltøvelse på  
distriktet samt et travlt efterår  
generelt kan man vælge at sætte sig  
tilbage i stolen med et veltilfreds smil  
på læben og sige ”det var godt nok”. 

Men det gode gamle ordsprog, at man ikke skal 
hvile på de berømte laurbær, er stadig gældende. 
Hvad lærte vi af de mange aktiviteter som er ble-
vet gennemført? Kan distriktet løse sine opgaver 
når det virkelig gælder. 
En af hjemmeværnets kernekompetencer er 
bevogtning, hvilket vi typisk ikke tillægger den 
store fokus i uddannelsen. Netop derfor var det 
emnet under distriktets feltøvelse. Jeg kan som 
nytiltrådt CHOPU konstatere, at fem ud af fem 
adspurgte førere på de anvendte bevogtnings-
objekter, ikke vidste hvad bevogtningstrinene 
betyder, og hvor man kan finde disse oplysninger. 
For at starte med det første, så befaler man i dag 
hvilket bevogtningstrin gående fra 0-3 som det 
enkelte militære objekt skal bevogtes under. 

Bevogtningstrin 0 er ensbetydende med ”ingen 
bevogtning”. Bevogtningstrin 1 er ensbetydende 
med ”daglig bevogtning”, osv. Under øvelsen 
var sikkerhedsberedskabet hævet, således at en 
umiddelbar trussel var vurderet mulig. Distriktet 
skulle derfor bevogte de militære objekter under 
bevogtningstrin 3, hvilket er ensbetydende med 
”skærpet bevogtning”. Dette omfatter yderligere 
personel til bevogtning, evt. afgrænsning af 
adgangsveje til objektet, samt udvidet adgangs-
kontrol. Derudover skal bevogtningsstyrken råde 
over en reserve, hvis størrelse er afhængig af 
objektets størrelse og beskaffenhed. 

Det er klart, at opgaveløsningen på de enkelte ob-
jekter skal bære præg af, at man har indrettet sig 
efter hvilket bevogtningstrin, man er befalet til at 
løse opgaven efter. Derfor er det uhyre vigtigt, at 
føreren er blevet instrueret om, hvad det enkelte 
bevogtningstrin betyder for ham og hans styrke, 
inden han afgår fra kompagniet. Al information 
omkring bevogtningstrin kan findes i ”Håndbog 

for bevogtning - HVS 9302-
001-21 udgave 2008-2009” 
side 13-14. 

Jeg vil på det kraftigste 
anbefale, at ALLE førere i 
hjemmeværnet læser disse 
to sider, således man har 
en idé om, hvad de enkelte 
bevogtningstrin medfører 
for bevogtningsstyrken. 
Næste års feltøvelse vil 
ligeledes være en øvelse 
med fart over feltet. Der 
vil dog være enkelte 
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Af Palle Christiansen, INFOSEK HDFYN.

- Det er en stor udfordring at arbejde med 
følelser, holdninger og adfærd!

Vores egen John Bünger fortæller om sin PSYOPS 
mission hos HQ KFOR i Kosovo:
Major John Bünger har en enormt spændende 
hverdag som næstkommanderende for en PSYOPS 
enhed, der består af 15 militære og 16 civilt ansatte. 
Overfor disse har han den daglige, operative og 
kreative ledelse. Det er en stor udfordring, fortæller 
John Bünger - og udfordringen bliver ikke mindre af, 
at teamet repræsenterer mennesker fra 8 meget 
forskellige nationaliteter.

Men hvad er PSYOPS? Forkortelsen er engelsk: 
Psychological Operations”. På mere mundret dansk: 
“Psykologiske operationer og propaganda.
NATO har ved KFOR arbejdet i 10 år med det spæn-
dende koncept, at fokusere opmærksomheden på sit 
image i Kosovo. At analysere virkning og reaktioner 
på det, de foretager sig. Evaluere og videreudvikle 
markedsføring og image. Nu er John Bünger og hans 
“internationale” PSYOPS team i gang med at udvikle 
konceptet overfor en kommune, samt politi og sik-
kerhedsstyrker i det nordlige Kosovo. En Herkules-
opgave! Nuvel, men teamet går til opgaven med 
løftet halespids.

KFOR hovedkvarterets “Film City”
Til opgaven har John Bünger sin egen radiostation, 
som sender på to sprog. Han har altså hele to sende-
flader at spille på. Ydermere er der mulighed for at 
købe sig ind på klip hos 7 tv-stationer, eller jingles 
m.m. hos 6 radiostationer. I hans palette er også 
websites, eller ganske enkelt at bruge trykte medier. 
Når alle trådene skal samles, kræver det en del 
kreative møder, som gerne skulle resultere i brugbar 
propaganda. Det er både PSYOPS teamet Akilleshæl, 
og samtidig dens fordel, at en brainstorming mellem 
8 nationer skal føre til en PSYOPS løsning
Men det er sjovt, det er udviklende på det menneske-
lige plan. Den målgruppe som vi henvender os til i 
den specifikke kommune, fortæller John Bünger, 
er mennesker i Nord- Kosovo, der ofte føler sig mest 
knyttet til serberne, og andre som hælder mere til 
albanerne, som har flertallet i området. 
En af de mere spændende opgaver “ud af huset” 
er anvendelsen af “tpt’er”. Det er køretøjer, som er 
fuldt armeret og med højttalere monteret. De blev 
f.eks. brugt i sommers til bekæmpelse af roadblocks. 
Køretøjerne betjenes af crs-enheder (Combat Riot 
Control). Med ordbogen i brug, så betyder det: ”en-

heder til  kontrol med oprørsstyrker”. John Bünger 
tilføjer, at de er stolte af deres tpt’er som hele tiden 
er klar til indsats. 
 
Hverdagen i lejren er også international!
Jeg har mulighed for at pleje kontakt med militær-
folk og civile fra 30 forskellige kulturer i min fritid. Et 
godt eksempel er, når der arrangeres fodboldkamp 
mellem et hold bestående af italienere, rumænere, 
ungarer og danskere, som skal spille mod et mixed 
hold af tyskere og polakker!
Som næstkommanderende for PSYOPS teamet, har 
jeg god lejlighed til at komme ud af lejren. Bl.a. har 
jeg mulighed for at besøge hjemmeværnsvennerne i 
Novo Selo lejren.

Indkvarteringen er ok - Jeg bor i en “box”, 2,5 meter 
bred og 6 meter lang, beregnet til 2 mand, og der er 
3 toiletter til 15 mand. Ikke et 4-stjernet hotel, men 
det har vi heller ikke forventet. Til gengæld er der 
utroligt gode spisefaciliteter, slutter John Bünger. 

PSYOPS 
Psykologiske operationer og propaganda
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Af Inge Jagd Sørensen, informationsofficer

 

KFOR hold 2 er hjemme på Fyn igen. 
Ons. d.3. juli landede den store “fugl” 
igen. Herculessen medbragte alle vore 
hjemme-værnskammerater, der i 2 1/2 
måned har været i Kosovo, og den lettede 
igen uden “last”.

De blev modtaget af fanekommando ved indgangen 
til Beldringe lufthavnsbygning, og her stod familie og 
venner med Dannebrog. Alle var glade.
Den 9. juli var dagen så kommet, hvor der var lejlig-
hed til at takke deltagerne den deling fra hjemme-
værnet (Fyn), der i 10 uger var udstationeret i Novo 
Selo i Kosovo,
Vejret var med arrangementet, og i fuldt solskin mar-
cherede styrken fra Ansgar Kirke gennem Odenses 
gågader og ind på Flakhaven med Hjemmeværnets 
Brassband Syd i spidsen.
På Flakhaven var der i forvejen opstillet en faneborg 
med faner fra de fynske hjemmeværnskompagnier 
og fynske soldaterforeninger, og pladsen var fyldt 
med pårørende og interesserede borgere fra Odense. 

Da styrken var trådt an, meldte oberstløjtnant Henrik 
Graven styrken af til fg. chef for hjemmeværnet 
oberst Søren Poulsen.
Obersten takkede for soldaternes indsats og sagde 
bl.a. at indsatsen de havde ydet, havde givet dem 
nogle kompetencer, som de nu skulle gøre brug 
af og videregive til deres kammerater “hjemme” i 
enheden. Han udtalte også, at han var stolt af at 
skulle give hver enkelt soldat medaljen for indsats i 
international tjeneste, men at der også burde være 
en medalje til de pårørende, der havde savnet en kær 
person, medens han/hun har været væk.

Han sagde at de danske hjemmeværnsfolk havde et 
godt omdømme i NATO regi, og at de var med til at 
styrke omdømmet i Danmark.
Franskmændene, som de havde støttet, havde fået 
sig en brat opvågning, bla. havde de ikke været vant 
til, at vagtinstruksen blev fulgt, men det blev den 
klart, når de “danske drenge” havde vagten.

Obersten sluttede af med ordene: WELL DONE. 

På Flakhaven var der i forvejen opstillet en faneborg  

med faner fra defynskehjemmeværnskompagnier og fynske 

soldaterforeninger, og pladsen var fyldt med pårørende og 

interesserede borgere fra Odense. 
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Af Informationsofficer Lisbeth Jespersen, HDFYN

Chefen for hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, undlader aldrig at fortælle, at hans 
militære enheder findes overalt i landet. Ved 
besøget på Fyn lagde også vægt på, at denne 
tilstedeværelse er en nødvendighed.

Onsdag d. 24. august lagde chefen for hjemme-
værnet, generalmajor Finn Winkler, vejen hen over 
Fyn - dels for at besøge landets beredskabschefer 
ved deres årsmøde i Odense, og dels for at møde de 
ansatte og frivillige ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Fyn. Sidstnævnte var i forvejen samlet på Sølund 
i Svendborg til et aftenmøde for kompagnichefer, 
næstkommanderende, kommandobefalingsmænd, 
forsyningsbefalingsmænd og skydelærere.

Generalmajor Finn Winkler fik blandt andet lejlighed 
til at præsentere et Danmarkskort, som han har 
haft stor glæde af at kunne fremvise til møder med 
politikere og samarbejdspartnere i totalforsvaret. 
Det viser nemlig, at hjemmeværnet er til stede i 
hele landet - uanset de seneste sammenlægninger 
af regioner og distrikter. Han pointerede dog også, 
at der nu er foretaget de sammenlægninger af kom-
pagnier, flotiller og eskadriller, som man anser for at 
være hensigtsmæssige. For det er 
ganske vigtigt, at hjemmeværnet 
vedbliver at være til stede - også 
ude i landområderne.

Finn Winkler finder det også me-
get vigtigt, at vi husker at nævne 
hjemmeværnets militære profil i 
forbindelse med løsning af civile 
opgaver. Det er nemlig den militæ-
re disciplin og uddannelse, der gør 
os i stand til at samarbejde om at 

løse en opgave i den ånd, den bliver stillet. Chefen 
for hjemmeværnet har derfor også et ønske om at 
politikerne fremover vil være mere fokuserede på 
kvaliteten i opgaveløsningen, frem for hvor mange 
timer, hjemmeværnet har været indsat til støtte for 
det civile samfund. Der skal være balance mellem 
indsættelser og uddannelse, for uddannelsen er en 
forudsætning for at kunne løse opgaverne.

Hjemmeværnets chef kom på besøg
Af Informationsofficer Lisbeth Jespersen, HD FYN

Værnsfælles beredskabsudstilling i Odense

Sammen med Marine- og Flyverhjemmeværnet 
udstillede Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn sine 
kapaciteter ved de kommunale beredskabs-
chefers årsmøde på Odense Congress Center 
d. 23. – 26. august.
Hjemmeværnet har en vision om at være en tro-
værdig samarbejdspartner for alle, der deltager i 
forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Det er derfor 
meget vigtigt, at de andre partnere i totalforsvaret 
kender hjemmeværnets kapaciteter, og ved hvilken 
hjælp de kan trække på. 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn deltog på udstillingen 
ved beredskabschefernes årsmøde i Odense med to 
fastansatte og fem frivillige hjemmeværnsfolk, der 
kunne fortælle om vilkårene for at tilkalde hjælp 
samt forklare deres opgaver og fremvise materiel 
indenfor:

• Hjælp til politiet
• Sneberedskab med PMV
• Evakuering eller transportopgaver  
 på MAN lastbil
• Førstehjælpsindsats med sanitetstrailer
• Uskadeliggørelse af fyrværkeri 
 (rydningsassistent)
• Nat-observationsudstyr 
• Føringskøretøj med indbygget 
 radioforbindelse

Derudover deltog altså også Marinehjemmeværnet 
og Flyverhjemmeværnet med fremvisning af 
kapaciteter indenfor blandt andet sømiljøindsats 
og overvågningsflyvning. 

Chefen for hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, lagde vejen forbi Odense i samme anledning. 
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer holder 
hvert år et fælles årsmøde et sted i landet, og hjem-
meværnet er altid på pletten og klar til at styrke 
samarbejdet.

Værnsfælles beredskabsudstilling
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Af informationsofficer Inge Jagd Sørensen

Den 1. september skiftede Juelsberg 
kompagniet navn og hedder nu Hærhjem-
meværnskompagni Ørbæk.

Hjemmeværnskompagni 4314 - Ørbæk Kompag-
niet blev stiftet 15. april 1957 under navnet kompagni 
4214 – Gislev, og omfattede Gislev, Ellested, Ørbæk, 
Frørup, Svindinge, Langå, Øksendrup, Hesselager, 
Søllinge og Hellerup. Distriktet var dengang Distrikt 
Nordfyn. 1. januar 1962 oprettes Distrikt Østfyn og 
kompagniets navn ændres til Hjemmeværnskompagni 
4314 - Gislev. Den 24. juni 1963 ændredes navnet til 
Hjemmeværnskompagni 4314 - Ørbæk.
Ved distriktssammenlægningerne 1. juli 1999 blev 
kompagniet, der på det tidspunkt havde lokaler i 
Herrested, tilknyttet Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn.
Hjemmeværnskompagni 4308 - Ullerslev
Kompagniet blev stiftet 15. august 1952 under navnet 

kompagni 4208 - Ullerslev, omfattende Ullerslev, 
Bovense, Aunslev, Skellerup, Ellinge, Kullerup, 
Refsvindinge og Ørbæk. Distriktet var dengang 
Distrikt Nordfyn.
1. januar 1962 oprettes Distrikt Østfyn og navnet 
ændres til Hjemmeværnskompagni 4308 
- Ullerslev. Ved distriktssammenlægningerne 1. juli 
1999 blev kompagniet, der på det tidspunkt havde 
lokaler på Juelsberg, tilknyttet Hjemmeværnsdistrikt 
Sydfyn. Hjemmeværnskompagni 4308 - Juelsberg
31. april 2001 blev Hjemmeværnskompagni 4314  
- Ørbæk og 4308 - Ullerslev nedlagt, og hjemme-
værnskompagni 4308 - Juelsberg opstod, fortsat 
med lokaler på herregården Juelsberg ved Nyborg.

Nu er kompagniet som omtalt tilbage i 
Ørbæk, hvor de har fået nye lokaler på 
Hulvej midt i Ørbæk.

Nyt navn – gammelt kompagni
Af Informationsofficer Lisbeth Jespersen, HD FYN

Sommerens pilotprojekt, hjemmeværnets 
Bootcamp for nye medlemmer uden tidligere 
militær uddannelse, er blevet godt modtaget 
af de deltagere, der i sommerferien vinkede 
farvel til familien og vennerne, for på 3 uger i 
Søgårdlejren at gennemføre hele den lovplig-
tige uddannelse ud i ét stræk.

Heide Hass fra Hjemmeværnskompagni Kerte-
minde, var blandt de 25 unge og knap så unge nye 
hjemmeværnsfolk, som tog imod udfordringen om 
at kombinere grundskolen med den resterende 
lovpligtige uddannelse. Som ny i hjemmeværnet og 
hele den komplicerede verden fuld af forkortelser og 
uniformsregler, var det ikke helt uden spænding, hun 
var mødt op til 23 dage med undervisning og fysiske 
prøvelser samt et sommervejr, der kunne have vist 
sig fra en bedre side, end det blev tilfældet. Delta-
gerne havde mødtes én gang før til en introdukti-
onsweekend, hvor man havde afprøvet deres fysiske 
kunnen og sociale evner, og de havde allerede fået et 
ret godt sammenhold. Alligevel var de spændte på, 
om de kunne fortsætte i samme stil i 3 uger.
”Udover utallige praktiske og teoretiske udfordrin-

ger vedrørende førstehjælp, skydning, almindelig 
hjælp til politiet, diverse irettesættelser angående 
min åbenbart misforståede påklædning, ”beløn-
ninger” for glemte ting hist og pist, løbeture hver 
morgen – som efter sigende skulle være sundt 
(sådan føltes det ikke kl. 6 om morgenen) – og 
diverse mærker, som skulle opnås for overhovedet 
at fortsætte Campen, ”så har dette formentlig været 
de bedste 3 uger af mit liv,” beretter Heidi Hass efter 
hjemkomsten. Den 31-årige akutsygeplejerske tog nu 
ellers efter instruktørernes udtalelse udfordringen 
med førstehjælp på kamppladsen i stiv arm, og 
førstehjælpsprøven var heller ikke svær at bestå. 

Det er dog ikke for at arbejde med førstehjælp, Heidi 
Hass har meldt sig ind i hjemmeværnet. Hun søger 
efter andre udfordringer i en feltmæssig enhed. 
Ved nærmere eftertanke må hun alligevel erkende 
sin overraskelse over, hvordan det at møde en rød 
markeringsstrimmel på en uniform, faktisk kan få 
adrenalinet til at pumpe rundt i kroppen på samme 
måde, som hun kender fra sit arbejde. Det havde hun 
ikke helt forventet. ”Mine grænser, tålmodighed og 
fysik er blevet udfordret, og jeg har fundet ny sider 
af mig selv, som jeg ikke vidste, jeg havde,” nævner 
hun som yderligere beskrivelse af de oplevelser, 
hun har fået med hjem. Hun lægger også vægt på 
det gode kammeratskab, og ikke mindst at der var 
telefonisk opbakning og besøg hjemmefra. ”Det var 
med til at give den sidste styrke og stædighed til 
at overkomme autoritære og højtråbende instruk-
tører, soppebad i skyttegraven, et tungt basis samt 
brændenælder og brombærbuske i ens bevægel-
sesretning,” som hun selv udtrykker det. ”De, der i 
fremtiden får muligheden for at tage på Bootcamp 
– tag endelig imod den, det vil ikke blive fortrudt,” 
lover Heidi Hass som afsluttende bemærkning.

Oplevelser fra Bootcamp

Danmarks udsendte, blev fejret
Af Henning Sander Andersen, politihjemmeværnskompagni Assens 

Over alt i Danmark var der højtideligheder i anledn-
ing af Danmarks nye officielle flagdag ”Danmarks 
udsendte”. Således deltog folk fra KFOR-2 i arrange-
mentet i København, i Odense mødtes soldater-
foreninger m.fl. ved stenen i Ansgar Anlæg.I Assens 
markeredes dagen på Kogehusmolen kl. 08.00, hvor 
Dannebrog blev sat på masten, ved mindet for Peter 
Willemoes.Borgmester Finn Brunse og formanden for 
Assens Marineforening Ole Julsrud talte, og takkede 
vore udsendte i udenlandsk tjeneste, ikke blot vore 
tapre soldater, men også andre der søger at hjælpe i 
områder med problemer, verden over.Hjemmeværnet 
i Assens deltog med deres fane i faneborgen.
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Af Klaus J. Veltzé, Hærhjemmeværnskompagni Midtfyn

Hvorfor – hvordan: Op igennem 1980’erne, hvor 
Hjemmeværnet nærmest havde karakter af ”én i 
fredstid organiseret modstandsbevægelse”, indså 
hjemmeværnskompagni Midtfyn (dengang hjem-
meværnskompagni 4204) gennem sine hyppige 
og tætte kontakter med dels Bundeswehr, dels 
Bundeswehrs reservistorganisation, hvor nyttig 
konkurrenceelementet var for indøvelse og ved-
ligeholdelse af de elementære soldaterfærdigheder 
i form af bl.a. skydning, våbenbetjening, taktik, 
sport. I international ramme kom hertil yderligere 
erfaringsudveksling samt indsigt i og forståelse for 
anderledes procedurer; noget, der er af afgørende 
betydning i internationalt samarbejde. Og NATO var – 
og er – international.
Da der kort efter den kolde krigs ophør omkring 1991 
hos de tyske reservister, Bundeswehr – som i det 

danske forsvar – sporedes en vis usikkerhed: Hvad 
nu? var ”pay-back-time” kommet for det midtfynske 
kompagni: De årlige ”fritløbende” øvelser, hvori også 
tyske og danske hær-elementer deltog koncentrere-
des i 1992 i ét stort stævne – SOMMERTRÆF.

Al begyndelse er svær – og de første par stævner 
kunne også mageligt afholdes i SLIPSHAVN, men 
snart fik arrangementet vokseværk, idet der blandt 
de udenlandske deltagere, ud over tyske hold fra 
både stående forsvar og reservistorganisationen, et 
enkelt hold fra Jyske Dragonregiment, kom hjemme-
værnshold fra Norge og Sverige – og som kuriosum 
en ex-fremmedlegionær; dertil senere polske hold. 
Desværre har der fra andre hjemmeværnsenhe-
der ikke være den store interesse, det kommer 
forhåbentlig nu i forbindelse med at stævnet også er 
blevet til distriktets gruppekonkurrence.
  
Formålet med SOMMERTRÆF har årene igennem, 
i år for 19. gang, været at:
- fremme internationalt militært samarbejde,
- opmuntre til personlig dygtiggørelse, og at
-  øge evnen til opgaveløsning på nationalt og 

internationalt niveau.

Opgavekomplekset i SOMMERTRÆF er løbende 
blevet tilpasset de opgavemæssige ændringer i 
Hjemmeværnet: ”Den militære profil” er skærpet og 
”opgraderet”, så den forsøger at leve op til de krav, 
der stilles til en militær enhed på kamppladsen. For 
at gøre det virkelighedsnært, indgår opgaveløsnin-

SOMMERTRÆF
International militærkonkurrence 
og internationalt militærstævne.

ger med FX-ammunition (til tyske deltageres undren: 
Kun tyske specialenheder må øve med FX-våben).

SOMMERTRÆF er et todelt arrangement: 
Efter ankomst torsdag byder fredagen på enkelt-
mandskonkurrence i grundlæggende militære  
discipliner, hvor god fysik, kondition og ”soldater-
mæssigt håndværk” er forudsætning for placering  
i konkurrencen.
Om lørdagen fortsætter ”prøvelserne” med gruppe-
konkurrence (grupper á 8 mand) i form af årligt  
varierende, sådanne rekonstruerede opgaver, en 
taktiske gruppe vil kunne komme ud for: Dette 19. 
SOMMERTRÆF krævede kendskab til f.eks. huskamp, 
skydning, hvor også “civilister” befinder sig i mål-
området, førstehjælp på kamppladsen, nærforsvar 
fra stilling , eskorte af CIMIC-PSN samt frigørelse 
fra baghold. 
Sprælske 19.’teenager’ SOMMERTRÆF bliver i 2012 
i sin 20. udgave ”twen” og fortsat tro mod sin 
grundsætning: At GAVNE den personlige, militære 
uddannelse og at FORNØJE med personlige kontakter 
våbenbrødre, nationale som internationale, imellem. 

RESULTATER:
Enkeltmandskonkurrencen blev vundet 
af distriktschef oberstløjtnant 
Henrik Graven Nielsen.

På 2. og 3. pladsen kom en tysk og 
svensk deltager: Sejrspodiet blev således 
smukt fordelt blandt deltagende nationer.

Gruppekonkurrencen blev vundet af 
2 KMP fra PzGrenBtl 411 
(Pansret infanterikompagni) 
fra STALLBERG 

På 2. pladsen, med 95 point mindre, 
kom gruppen fra Hærhjemmeværns-
kompagni MIDTFYN, der havde 113 
point mere end konkurrencens nr. 3, 
FmBtl (Telegrafbataljon) 801 fra 
NEUBRANDENBURG.
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Af Per Christiansen, chef hjemmeværnskompagni Sydfyn 

Så kom dagen, hvor skytterne skulle af sted 
mod Borris, for at blive udfordret i skydnin-
ger, de ikke lige laver hver gang, de er på 
skydebanen.

En gruppe på 9 MK har brugt en lille uge på at stille 
alle skivehejs, kulisser, pavilloner og meget mere op, 
så der var klar til skytterne som skulle ankomme ca. 
2100 fredag aften. 
Det var en fornøjelse at kunne sætte sig ned fredag 
middag, for at nyde frokosten, og se tilbage på nogle 
meget hektiske dage. 
Ca. 2100 ankom så de 103 skytter samt de sidste 
hjælpere, som til sidst blev en flok på 89 MK. 
Fredag aften skulle alle hold til mørkeskydning på 
bane 35-36 og bane 1, for at vi også der kunne give 
et Q i den retning. 
Lørdag kl. 0800 skulle de første skud falde, Straks 
derefter gik det løs, og alle havde det store smil 
fremme, for udfordringer var der nok af den dag - 

enkelte var dog også lidt trætte. 
Søndag vidste vi at DANILOG ville ankomme kl. 1400, 
så der skulle vi være færdige, så kl. 0800 var alle 
klar til skydning, og dagens skydninger forløb da 
også uden problemer. 
Men som altid er der ventetid ved oprydningen, så 
skytteholdne skulle blive på banen, da der skulle 
læsses skivehejs, kulisser osv. Dette virkede meget 
frustrerende på mange hold, specielt dem, som ikke 
før havde deltaget i stævnet. Dette var den bedste 
løsning for alle, da ventetiden på op mod 3 timer 
ellers skulle foregå på græsplænen ved hjemme-
værnsgården. 
Ca. 1130 sker katastrofen så! 
2 personer, som sider i kontorvognen, er i fuld gang 
med at taste resultater ind. Den ene taster de lige 
hold nr., og den anden de ulige nr. Pludselig bryder 
den ene PC ned, og vælger så ikke at gemme alle 
de resultater, der er tastet, og derfor er op mod 12 
timers arbejde spildt .

BORRIS 
SKYTTESTÆVNE 
19.-21. AUG. 2011 

Panikken breder sig hurtigt, og flere sagkyndige IT 
folk var fremme, for at se, om de kunne gøre noget 
- men nej det var for sent. Dette udmundede så i, at 
der ikke kunne udpeges en vinder lige den dag, da alt 
skulle tastes om. 

Derfor kunne jeg som kompagnichef kun afholde den 
sidste appel, og fortælle at det er besluttet, at når 
vi ved hvem vinderne er, vil alle blive inviteret til de 
pæne omgivelser på distrikts domicil i Højstrup hvor 
oberstløjtnant Graven vil overrække pokalen. 

Til sidst var der det sædvanlige sjov og spas fra 
de tyske enheder, der som altid sætter en ære i at 
medbringe diverse gaver og taler, til dem som i sin 
tid startede dette arrangement. 

Tak for en god weekend til Erik Koll, og alle I andre 
der har været med til at skabe dette for os, vi håber 
at vi ses til næste år ca. samme tid, men helt sikkert 
samme sted
Søndag den 4. september var alle hold og holdførere 
inviteret til pokaloverrækkelse på Hjemmeværns-
center Sølund. Ca. 30 personer valgte at bruge 
søndagen i det grønne tøj, for at hylde deres kam-
merater, og kom med et stille håb om, at det måske 
også kunne være dem selv, der skulle hjembringe 
et trofæ. 
Stort tillykke til alle pokalmodtagere! 

Vi håber alle, at mange flere har lyst til at 
være med til skyttestævne i Borris i 2012.

AND THIS IS THE RESULT:
Pokal for skydning med let maskingevær (LMG): 
JØRGEN RAHBÆK JACOBSEN /HVK Juelsberg. 
-------------
Pokal for bedste Let støttevåben (LSV) skytte: 
MARTIN NIELSEN/HVK Svendborg
-------------
Pokalen, som tildeles det hold, der har skudt 
flest point på bane 4 - LSV banen gik til 
HVK ODENSE-HAVN.
-----------
Enkeltmandsskydning:
3. pladsen: LARS SØGAARD fra HVK Juelsberg. 
2. pladsen: SIMON HANSEN/HVK Odense-Havn 
1. pladsen: JOHN ERIK JENSEN /HVK Sydfyn. 
-----------
Holdkonkurrence: 
3. pladsen: HVK Svendborg - med 8617 point.
2. pladsen: HVK Odense-Havn - med 9237 point.
1. pladsen: HVK Sydfyn, hold 1 - med 9293 point. 
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Af major Ole Lassen Nielsen

Jeg er som øvelsesleder meget tilfreds 
med gennemførelsen af en lærerig øvelse, 
hvor der blev øvet en masse ved hjemme-
værnskompagnierne. 

•  Hjemmeværnskompagnierne blev bla. øvet i: 
Alarmering, ordreudgivelse, modtagelse af en-
heder fra andre kompagnier, afløsning på objekt, 
bevogtning, logistiske opgaver for forsyningsbe-
falingsmanden og kommandobefalingsmanden.

•  Stabskompagniet blev bla. øvet i: Alarmering, 
ordreudgivelse, oprettelse af operationscenter 
og plancenter, oprettelse af kommandostation og 
logistikopgaver herunder kørerpulje.

•  Hjemmeværnets Indsatsstyrke (HIS) kompagniet 
blev bl.a. øvet i: Alarmering, ordreudgivelse, 
forskydning, bevogtning, afløsning, forskyd-
ning, angreb i dagslys og mørke, oprettelse af 
kommandostation, patruljeopgaver og eskor-
teopgaver. HIS kompagniet blev også øvet i at 
modtage patruljeenheder fra andre kompagnier 
og samarbejde med disse.

•  Staben blev bla. øvet i: Oprettelse af operations-
center og plancenter, vagttjeneste, planlægning 
af nye opgaver, udgivelse af varsel, ordreudgivel-
se, oprettelse af nyheder på hjv.dk og udgivelse 
af 3 feltaviser under øvelsen.

SORT LINDORM
Det var første gang at den nye stab skulle øve sig 
sammen, og det gav en masse erfaringer inden den 
næste store opgave for staben; Taktisk Træner i 
Oksbøl i weekenden 8-9. oktober.

Distriktet fik under øvelsen også mulighed for at 
øve og teste de nye sikkerhedsnet (SINE) radioer og 
de nye feltrationer. Begge dele fik meget positive 
tilbage meldinger fra øvelsesdeltagerne.

Jeres deltagelse og engagement viser, at vi er på 
rette vej - næste år vil der være nye gode og kreative 
idéer, der vil udfordre jer igen. 
Afslutningsvis skal der rettes en tak til planlæggere 
og nøglepersonel for: JOB WELL DONE 

RED:
Informationssektionen fulgte øvelsen, og resultatet 
kan ses på distriktets hjemmeside under øvelsen 
SORT LINDORM, hvor der også oplagt billeder 
fra øvelsen.
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1. plads: 
HENRIK SØRENSEN, 
HVK Langeland, 325 point.

2. plads: 
VANG JARL PETERSEN, 
HVK Bogense, 319 point.

3. plads: 
TORBEN JANSEN, 
HVK Langeland, 316 point.

Vinderhold (3 bedste skytter) 2011:
1. plads: HVK LANGELAND, 925 point.
2. plads: HVK KERTEMINDE, 907 point.
3. plads: HVK NYBORG, 712 point.

Af Informationsofficer Lisbeth Jespersen, HD FYN

Årets veteranskydestævne blev vundet af 
Henrik Sørensen fra hjemmeværnskompagni 
Langeland, der også løb med holdpokalen.

Rødskebølle Skydebane dannede lørdag d. 27. august 
rammerne for dette års veteranskydestævne. Både 
velkendte og nye ansigter var at finde mellem skyt-
terne, der alle havde det til fælles, at de har været 
medlem af hjemmeværnet i minimum 25 år.

En af stævnets nye deltagere, Roy Jespersen fra 
hjemmeværnskompagni Kerteminde, fik meget 
symbolsk overrakt sit 25-års tegn ved flagparaden, 
der altid indleder skydestævnet om morgenen. Han 
har gennem mange år været en trofast hjælper ved 
stævnet, men havde nu endelig lov til selv at deltage 
i skydningen. 

Nogen præmie blev det dog ikke til for den nye delta-
ger, derimod løb skytterne fra Langeland med begge 
stævnets vandrepokaler.
Vinderen af den individuelle konkurrence blev Henrik 
Sørensen fra hjemmeværnskompagni Langeland, og 
kompagniet blev også vinder af holdkonkurrencen 
med de tre bedste skytter: Henrik Sørensen, Torben 
Jansen og Leif Nørgaard.

Ganske vist havde skytterne fra Langeland lagt sig i 
spidsen ganske tidligt i konkurrencen, men absolut 
intet var afgjort før de sidste skud havde lydt. På det 
sidste skydehold var nemlig hjemmeværnskompagni 
Juelsberg’s Lars Søgaard, der tidligere har været 
vinder af stævnet, og stævnearrangøren fra hjem-
meværnskompagni Kerteminde Ken F. G. Jespersen, 
der tidligere har været med til at vinde holdpokalen. 
Begge er meget habile skytter med potentiale til at 
blande sig i toppen. Men ak - spændingen og den 
dybe koncentration spillede dem muligvis et puds - 
de fejlbedømte begge den tid der var til rådighed, og 
måtte aflevere uafskudte patroner. 
Nr. 2 i den individuelle konkurrence blev derfor Vang 
Jarl Petersen fra hjemmeværnskompagni Bogense, 
og nr. 3 blev Torben Jansen fra hjemmeværnskom-
pagni Langeland. 

Sidste års vinder Arne Larsen fra HVF 241 Odense-
Kerteminde måtte denne gang nøjes med en 4. plads.

Ken F. G. Jespersen kunne dog glæde sig over, at 
HVK Kerteminde alligevel blev nr. 2 i holdkonkurren-
cen med de tre skytter: Carsten Liedtke, Flemming 
Mindegaard og Bjarne Parsberg Madsen.
Nr. 3 i holdkonkurrencen blev HVK Nyborg med skyt-
terne: Jørgen Månsson, Poul Hubel og Ole Olsen.
I alt var 36 skytter mødt op til skydning og socialt 
samvær, med mulighed for også at tale lidt om de 
gode gamle dage, hvor man har været på øvelser 
med eller mod hinanden på kryds og tværs af øen.

Hele resultatlisten kan ses under aktiviteten 
“Veteranskydning” i aktivitetsmodulet på 
www.hjv.dk.

Arrangement på Steensgaard en succes 
Af Ole Hanson, chef hjemmeværnskompagni Faaborg

Søndag den 4. september var rammen om et større arrangement på Stensgaard 
gods ved Fåborg. Her forgik en masse, lige fra forskellige udstillere, hesteridning, 
bueskydning, folkedans, politihunde, helikopterflyvning og meget mere.

På hjemmeværnets plads var føringskøretøjet sat op, og indrettet som det bør. Der var også en våbenudstilling, 
et beredskabsområde (BSO) indrettet med det hele, lidt med sanitet og så en informationspavillon. Desuden 
var forplejningsgruppen til stede i et telt, for at forpleje vores folk. 
Ude i terrænet var der gjort klar med et scenarie, hvor et køretøj kommer ned over en bakke med kurs mod 
en åbning i hegnet. Næsten nede ved hullet bliver køretøjet beskudt, lastbilen bakker og man besvarer ilden.
Hurtigt kom der gang i turene ud i terrænet og på kort tid stod folk i kø for at komme ud at køre. I løbet af 
dagen nåede vi at køre 35 ture i alt. 
På pladsen var der hele tiden folk. Vi oplevede tydeligt at folks holdning til hjemmeværnet er blevet mere 
positiv. Der var god snak med de forskellige på pladsen. 
Hele arrangementet er bygget op om lokalsamfundet omkring Fåborg. Jeg mener at vi igen fik gjort 
opmærksom på, at også vi er en vigtig brik heri. Arrangementet sluttede kl. 17.00, og der havde været 
ca. 4500 besøgende. 
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Dobbelt sejr til LANGELANDS   VETERANSKYTTER
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Af OS M.H. Madsen, 

Hærhjemmeværnskompagni Odense-Havn

Dag 1: Afgang
Fredag den 17. juni kl. 09.45 fyldte 6 friske folk fra 
hjemmeværnskompagni Odense Havn (HVK ODH) 
buslet 75.127, og så var kursen ellers sat til TrÜbPl 
LÜBTHEEN (Truppen-Übungs Platz) i den tyske delstat 
Mecklenburg-Vorpommern. 

Troppen bestod af delingsfører/oversergent 
Holm, gruppefører/sergent Kat, menig Søga-
ard, menig Hansen, menig Hoffmann, menig 
Juul – klar til kamp! 

Dag 2: Konkurrence 
Post nr. 2: Vandpassage 
08.35 og af med tøjet, badetøj på. Fat en paksæk 
med gevær, og så er det ellers bare ud i vandet. 
Tiden tæller fra første mand er i vandet, og til sidste 
mand er oppe af vandet. Ruten er en ca. 200 meter 
lang svømmetur med udrustning. 

Post nr. 3: Samtale med pressen 
Meget spændt på hvad denne post ville være, gik 
vi op til journalisten, som begyndte at stille en 
masse spørgsmål omkring vores opgaver, hvordan 
stemningen var i området m.v. 

Lützower Jäger 2011
Post nr. 4: Redning & bjærgning fra bygningsruin
En bombe er sprunget i en bygning, og der er en 
savnet person. Trusselsniveauet i området er 
uafklaret, og vi er de første, som kommer til hjælp. 

Post nr. 5: Search and Rescue
En NATO-pilot er sprunget ud af sit fly, og er nu  
under angreb i en skov. Det er gruppens opgave  
at finde piloten - og sikre ham. 

Post nr. 6: Test i sikkerhedspolitiske forhold
Så kom opgaven, vi var meget spændte på. 20 
spørgsmål omkring sikkerhedspolitiske spørgsmål. 
Hvor mange lande er medlem af FN? Hvornår blev  
FN stiftet? Hvilket land er IKKE medlem af NATO? 
Hvilke lande i NATO har værnepligt? 

Post nr. 7: Minekendskab
På denne post kom en Mercedes GD kørende forbi 
vores patrulje, for så at blive ramt af en sprængning 
meget tæt på. Øvelsen gik ud på, at vi skulle få 
køreren i sikkerhed og afgive en melding om hvilke 
sprængmidler, som lå synligt, således at der kunne 
tilkaldes et sprængningshold. 

Post nr. 8: IKK-uheld
Dagens højdepunkt … Vi blev læsset ind i en MARDER 
1 A3, og så gik det ellers i fuld galop ud over terræ-
net. Pludselig blev vi ramt af en vejsidebombe, med 
det resultat at køreren kom slemt til skade. 

Post nr. 9: Rules of Engagement patrulje
Kat skulle nu, ud fra en tysk! 5 pkt. befaling, lave sin 
egen plan for udførelsen af patruljen. Vi befinder os 
på en base i et land, som kunne være Afghanistan, 
opgaven er at lave ”samtale opklaring”. Vi skulle 
finde ud af, hvorvidt en navngiven mand stadig var  
i live og evt. stadig fungerede som borgmester. 

Post nr. 10: Checkpoint / AKP 
En bil kommer kørende og bliver lukket ind i AKP og 
gruppen begynder at undersøge køretøjet grundigt 
sammen med passagerene. Stort set samtidig med at 
Hoffmann undersøger passageren og finder en pistol, 
råber Søgaard ”BOMBE”, og alle trækker sig væk.

Post nr. 11: Forhindringsbane
Dagens sidste post, og den post som lå og spøgte, 
siden jeg aftenen forinden havde udtrukket vandpas-
sage som første post – for det var nok lige slemt at 
skulle starte med vandpassage, men hvordan ville 
det så være, at slutte med forhindringsbane.

Der er ingen tvivl om at det var hårdt for gruppen, 
at komme igennem banen, men med fælles hjælp 
- og en tid på 4.08 min. - var der nu chance for at 
indhente nogle sekunder. Sidste øvelse er nemlig, 
at hvert gruppemedlem kaster tre håndgranater; 
stående, knælende og liggende.

Vi blev placeret som nr. 6. 

Tredjepladsen gik til et polsk hold, der nærmest  
lignede nogle SPETSNAZ medlemmer – de kunne 
næste dræbe med deres blik… 

Andenpladsen fik et tysk hold, der var sat sammen 
og aldrig havde konkurreret sammen før, og så kom 
det til førstepladsen …
Den gik til vores kollegaer fra patruljegruppe 
FREDERICIA og kæmpe tillykke med det!! 

Vi glæder os fantastisk meget til at deltage 
igen næste år og oberstløjtnant Höhn samt 
major Stahn har lovet, at sende en privat 
invitation til Odense-Havn, således at vi får 
lov at stille hold igen.
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Af Erik Hansen, musikhjemmeværnskompagni SYD 

Herregårdskoncerten blev gennemført for 
niende gang søndag d.28.august 2011, og den 
søndag regnede det med rigtig store ”skoma-
gerdrenge” i Søgård. Regnvejr er generelt ikke 
godt for hverken musikinstrumenter eller det 
kostbare lyd- og lysanlæg, som altid er i brug, 
når der er sangsolister på programmet. 

Der var også en del regnbyger under sidste års Her-
regårdskoncert, men i år tvang mange meget hidsige 
tordenbyger allerede inden lydprøven ca. kl.1045 
musikkorpset til en hurtig beslutning: ”Skal vi aflyse 
eller bare flytte koncerten indendørs” til gymnastik-
salen, som desværre slet ikke har den nødvendige 
størrelse til de normalt mange tusinde tilhørere, men 
det eneste alternativ for at gennemføre koncerten, 
idet græsplænen nærmest stod under vand. 
Det blev besluttet, at koncerten skulle gennemføres 
i gymnastiksalen. Beslutningen medførte et kæmpe-
arbejde for alle implicerede parter med at flytte alt 
udstyr fra søsiden til gymnastiksalen.
Det lykkedes gennem de lokale medier at orientere 
publikum om, at koncerten bliver gennemført trods 
voldsomt regnvejr, men ikke som sædvanlig på 
plænen, men i gymnastiksalen. 
Det sønderjyske publikum er ikke bange for lidt 
regnvejr, så de dukkede op i god tid som sædvanlig 
iført kulørt regntøj medbringende stole, tæpper og 
godt humør. Der var trængsel og rift om pladserne i 
gymnastiksalen, og der blev hurtigt meldt ”udsolgt”.
Musikkorpsets tre pavilloner blev opstillet udenfor 
gymnastiksalen, således det publikum, som ikke 
kunne være inde i gymnastiksalen nogenlunde kunne 
sidde i tørvejr.
De tre store døre til gymnastiksalen blev lukket helt 
op. Lydfolkene riggede et par højtalere op udenfor, 
således det udendørs placerede publikum fik en 
rimelig lydgengivelse af koncerten. 

Vore tre solister Charlotte Guldborg, Christina 
Mørkøre og Søren Bech-Madsen var også flinke til at 
bevæge sig rundt mellem publikum, ligesom konfe-
rencier Peter Brodersen hyggede omkring publikum 
og sørgede for, at ingen følte sig ”udenfor”.
Koncerten blev gennemført uden de store ændringer 
i programmet, og publikum fik den sædvanlige gode 
underholdning af høj kvalitet, som er de altid forven-
ter, når de møder op til Musikkorpsets koncerter.
Hjemmeværnet fik også en fornem lejlighed til vise 
beslutsomhed og samarbejde på tværs. Der blev ud-
vist en vilje fra alle, og et herligt godt humør for at 
få det bedst mulige ud af den uheldige vejrsituation.
De lokale hjemmeværnsenheder med stabskom-
pagniet i spidsen gav publikum en flot opvisning i 
hjælpsomhed overalt og selvfølgelig med et smil. En 
bedre reklame for hjemmeværnet gives ikke, og der 
blev heller ikke sparet på roserne i Jyske Vestky-
stens reportage fra koncerten.
En dejlig, men lidt våd oplevelse for de fleste af de 
ca. 1300 tilhørere, som havde trodset vejrguderne 
denne sidste søndag i august måned.  Distrikts-
chefen Finn Prip bemærkede i sin takketale, at han 
agtede at sørge for tørvejr til næste år, hvor vi 
gennemfører den 10. Herregårdskoncert søndag d.26. 
august 2012, og det glædede også hjemmeværnets 
chef Finn Winkler, som for andet år i træk har mær-
ket vejrgudernes ugunst i Søgård i forbindelse med 
Herregårdskoncerten.    

Herregårdskoncerten i SøgårdTålmodighed og Ø-sammenhold 
 Af Palle Christiansen, Informationssektionen, HDFYN.

 

Tålmodighed og Ø-sammenhold lønner sig! 
Det ærøske hjemmeværn kan næsten ikke få 
armene ned. De har nemlig fået tildelt deres 
eget fartøj, ”DUBHE”, MHV 806, som  
er opkaldt efter et stjernebillede. 

Lørdag den 14. maj blev en ægte stjenestund. Ærø fik 
sit nye fartøj, som uden tvivl bliver til glæde for både 
de grønne, de blå og de lyseblå uniformer i Ærø’s 
fællesværn. Og ikke mindst for samfundet! 

Der var lagt op til en festdag i forbindelse med kom-
mandohejsningen. Marinehjemmeværnets øverste 
chef, kommandør Jens Walther var taget til Ærø 
i dagens anledning.. Det officielle Ærø viste også 
interesse for sagen: Borgmester Karsten Landro, 
værftsdirektør Roar Falkenberg, formand for teknik 
og havneudvalg, Rasmus Lohse samt KC på Ærø, 
Kjeld Rasmussen, var selvskreven til begivenheden 
ligesom alle de lokale hjemmeværnssoldater.

 

”Vi har været marinehjemmeværnets skraldespand” 
fastslog premierløjtnant Bjørn Erik Sørensen. - Og 
vi har ventet 14-15 år på at komme ud af denne rolle.  
Som en lille ø fik vi altid de fartøjer tildelt som havde 
kort tid tilbage inden de skulle udfases. På 14 år har 
vi haft 9 fartøjer tildelt !. Men nu har vi jo fået det 
stolte fartøj, ”DUBHE”. 
Hun er en skøn kvinde, som siden hun forlod Søby 
værft i 1994, har gjort tjeneste i Kalundborg. Motoren 
har på de 14 år kun kørt 7000 timer. Nu er hun klar 
til at de raske ærøske svende sejler ud og hjælper 
samfundet med f.eks. rednings- og miljøopgaver. 
Ærø havde aldrig fået tildelt deres eget fartøj, hvis 
ikke de havde vist sammenhold og professionel 
holdning til tjenesten.
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Af informationsofficer Inge Jagd Sørensen

Lørdag den 3. juli deltog Brassband Syd i sit 
første tattoo i Danmark.

Historien bag tager sin begyndelse for præcis et år 
siden. Da var chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler, honnørmodtager ved det års 
tattoo, og han ærgrede sig højlydt over, at der ikke 
var hjemmeværnsorkestre blandt de medvirkende, 
og at ingen hjemmeværnsorkestre medvirker i  
tattoos i det hele taget. 
Den udfordring præsenterede Kommunikations- og 
Rekrutteringsrådgiver Preben Petersen for Brass-
bandet, og her i foråret tog de den op og har med 
hjælp fra blandt andre major Chris Christensen fra 
Hjemmeværnsskolen, der er med til at tilrettelægge 

tattooet, fået sammensat og trænet et flot program. 
Så ind kom de på den smukke arena foran Brund
lund Slot - sammen med Søværnets Tamburkorps, 
Gardehusarregimentets Hesteeskorte og en række 
udenlandske orkestre… 
Forud for tattooet var der en march gennem 
Aabenraa med alle de deltagende orkestre. Regnen 
silede ned, men det tog ikke glæden for musikken fra 
pigerne, der så ”strålende” ud i de til dagen indkøbte 
regnslag.

Brassband Syd til 
Tattoo i Aabenraa Af Normann Andersen, Hjemmeværnskompagni Fåborg

Orientering i november, formøde i januar med blandt 
andet en film fra et par år tidligere - med masser af 
vabler, ikke afskrækkende, træningsprogram på 220 
km, heraf 6 onsdage af 15 km i og omkring Højstrup. 
Dertil egne ture på 20 eller 30 og enkelt på 40 km. 
Kontrolmarch ved grænsen, 2 dage med 40km hver 
gang. I alt små 500 km før afgang i bus lørdag klok-
ken 1900 og så ankomst søndag i regnvejr i lejren 
Heumensoord, hvor 4700 uniformerede gænger fra 
30 nationer var indkvarteret, heraf 436 fra Danmark 
fordelt på 22 hold, 3de største efter Holland og 
Storbritannien. 
Entry Card udleveret, og så med bus til byen Nijme-
gen. Sikke en aktivitet, byen var mere end forberedt 
til De 4 Daagse. Ølsmagning og byslentring. Tilbage 
til lejren, effektiv adgangskontrol og så forplej-
ning. 4700 tre gange om dagen, velorganiseret, kø, 
men kortvarig. Og så prøve at få en god nats søvn. 
Mandag parade og formel modtagelse, opfølgning 
på bytur til Nijmegen, indkøb af energybars til sup-
plement af opbygning efter forbrænding af de 30.000 
kalorier på de 4 dage. 
Vi er en trop på 12 plus holdfører Mikael. Missionen  
er, at vi alle gennemfører, Forrest højre fløjmand, 
hold 207, der skal holde et konstant tempo afpasset 
efter holdet og fanebærer. Deres opgave er at føre  
os gennem mange af de andre 40.000 gængere. 
Bagved holdet med de stærkeste bagerst. 
Og så vores cykelordonnans, Johnny Larsen, KPT, der 
på forbilledlig vis sørgede for os undervejs. Klar med 
vores hjørne på rastepladserne, snaks og ikke mindst 
væske. Og en snak med de, der havde brug derfor. 

Hjemme igen, honnør til vagten, militærmusik, og ind-
march med god tramp i støvlerne for at få vablerne 
tømt, en øl, og så hjem på stuerne for efter fodvask 
at få Johnny til at klare eventuelle vabler. Forplejning 

og en slentretur omkring kaffemaskinen. Og så gøre 
klar til næste dag. 
Og så fjerde dagen. Efter en 35km opvarmning, 
aflæggelse af basis/rygsæk, en rast, pølser og en øl, 
endelig registrering og derefter udlevering af Medal-
jen, først førsteganggængerne, og derefter de med 
krone og tallene, og så, ja det er sagt mange gange, 
det skal opleves, de 10km gennem Nijmegen på 4.  
dagen. Tusinder, ja hundredtusinder, klapper delta-
gerne gennem byen, Free Hugs står der på papskil-
tene, de unge piger viser, og free kisses. 
De 4 Daagse bør opleves. 

En 69 årig førsteganggænger 

Normann er menig, og er til daglig i en sikrings-/
overvågningsgruppe i Fåborg.
Trods sine 69 år og tidligere soldat, gennemgik 
han grundskolen sidste år i fin stil.
Til efteråret har han valgt at deltage på reste-
rende lovpligtig uddannelse i Søgård, som han 
heller ikke behøver, men det kan jo være meget 
sjovt som han siger.

De 4 Daagse bør opleves
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Af Informationsofficer Lisbeth Jespersen 

Politihjemmeværnsdelingen i Nyborg var 
med, da redningsberedskabet på Storebælt 
blev afprøvet søndag d. 28. august i forbin-
delse med en fingeret togulykke på Vest-
broen.

Gennem flere år har der været afholdt øvelser 
vedrørende håndtering af togulykker i jernbanetun-
nelen under Storebælt, idet denne betragtes som det 
farligste sted på forbindelsen mellem Fyn og Sjæl-
land. Men ved denne redningsøvelse var scenariet et 
afsporet persontog, der brød i brand på Vestbroen 
omkring en kilometer fra Sprogø. Alarmen lød såle-
des på 10 tilskadekomne og 30 chokerede passage-
rer, der skulle reddes over på motorvejsbroen.
Øvelsen var ledet af Fyns Politi, der står for den 
fynske del af Storebæltsberedskabet. 
Omkring 100 folk fra Fyns Politi, Nyborgs kommunale 
beredskab, brandfolk fra Falck i Nyborg og 

frivillige fra Marine- og Politihjemmeværnet gik 
under hylende sirener og med alle til rådighed
værende udrykningskøretøjer, lægeambulancer, 
ambulancer, brandbiler og mandskabsvogne i gang
med at løse opgaven.
Jernbanen og motorvejen føres som bekendt ad to 
adskilte broer, så adgangen til den anden bro skal 
enten ske på de stationære gangbroer, der er place-
ret for hver 400 meter, eller ved hjælp af medbragte 
gangbroer, som lægges ud efter behov. Evakuering 
fra en sådan ulykke kræver således en hel del udstyr, 
og transporten hen over vandet er en udfordring i 
sig selv. Der skal en vis portion mod til at lade sig 
evakuere hen over gangbroen liggende på en båre 
med fri udsigt til Storebælt 16 meter under sig. 
Politihjemmeværnet havde stillet 2 chauffører og 
køretøjer til rådighed for transport af de evakuerede 
fra skadestedet og til et opsamlingspunkt 
i Nyborg.

Redningsøvelse på Storebæltsbroen Nyt fra områdedepotet
Af Claus Engelbrecht Jensen, leder områdedepot Fyn 

Montering af relæstation på Højstrup.  
Torsdag den 28. september, på en usand-
synlig flot efterårsdag, rullede én af de 
allerstørste mobilkraner i landet ind på 
øvelsesterrænet på Højstrup.

Opgaven var at montere 4 antenner i den 90 meter 
høje gittermast, som skal anvendes til den kom-
mende relæstation ved distriktet.
Vindbetingelser var optimale med kun 1,5 m/s – det 
tilladte i 90 meters højde er 6 m/s, og med 21 grader 
i solskin.
I forbindelse med oprettelse af distriktet, og de 
heraf større geografiske afstande, er det kun muligt 
at række alle kompagnierne på VHF-nettet ved hjælp 
af en sådan relæstation.
Opgaven blev løst af P.H. Elektronik, som til denne 
opgave havde allieret sig med en kæmpe BMS kran 
kaldet ”BIG MAMMA”.  

Der blev denne dag også lige mulighed for at ”skyde” 
et par billeder fra 96 meters højde, og distriktsche-
fen kunne med stor tilfredshed overskue sit terræn!

Signalofficer Finn Madsen glæder sig og udtaler:
- Det er tanken, at vi skulle kunne række næsten hele 
Fyn, nu når antennerne er på plads, da vi har en max. 
rækkevidde på ca. 30 km i radius. 
De 4 antenner omkring toppen er to til distriktet og 
to til HIS FYN, da de skal kunne køre deres eget net, 
og skal kunne indsættes overalt på Fyn. Samtidig 
skulle de nye muligheder gøre det muligt at køre VHF 
under vinterberedskabet. 

Gevær model 95-11 (GV M/95-11)
Hjemmeværnskommandoen iværksætter implemen-
tering af geværsæt GV M/95-11.
GV M/95-11 er en modificeret udgave af GV M/95,  
hvor kolben er udskiftet med en teleskopkolbe i 
lighed med den kolbe, der sidder på gevær M/10 C8. 
Gevær M/95-11 indgår reglementarisk i GV M/95  
familien, hvorfor geværet kan tages i brug og an-
vendes uden ekstra uddannelse i forhold til GV M/95.
Geværsættet indføres som personligt udleveret 
funktionsvåben til Marinehjemmeværnets soldater. 
Derudover ombyttes nuværende puljevåben ved 
marinehjemmeværnet til GV M/95-11. 

For udlevering af GV M/95-11 til øvrigt personel 
gælder, at respektive distriktschef indenfor myndig-
hedens trækningsret, kan foretage udlevering til 
personel, hvis fysiologi gør, at man ikke kan anvende 
GV M/95.
Der vil skulle foretages konkrete vurderinger, idet 
der her er tale om et mindre antal GV der tilgår 
områdedepotet.
Når områdedepotet modtager GV M/95-11, vil lokal 
implementering blive iværksat.
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Af kaptajn Inge Jagd Sørensen, informationsofficer

Nyt udstillingsmateriel. Hjemmeværns- 
kommandoen har netop igangsat et udbud  
om nyt udstillingsmateriel til underafdelinger  
og distrikter. Materiellet forventes leveret  
til områdedepoterne den 15. december 2011, 
så materiellet kan tages i brug fra starten 
af det nye år.

Underafdelingerne får:
• 1 stk. a-skilt. 
• 1 stk. windbanner med hjemmeværnslogo.
•  1 stk. ståbord/cafébord med individuelt folie 

(hjemmeværnslogo).
•  4 plakater til brug i a-skiltene. Disse kan  

udskiftes løbende, så budskaber og udtryk  
til hver en tid er opdateret. 

Distrikterne får:
•  En transportabel bagvæg med tilhørende banner 

eller grafisk element med hjemmeværnslogo. 
Bagvæggen vil være cirka 2 x 3 meter. 

Materiellet er en del af et nyt koncept, der på sigt 
skal afløse de nuværende kuffertudstillinger og 
sikre hjemmeværnet en ensartet og professionel 
udstillings- og hvervevirksomhed samtidig med at 
logistikken omkring udstillingerne lettes.

Nye tiltag i rekrutteringsindsatsen 
For at gøre hjemmeværnet mere synlige for dele af 
hjemmeværnets målgruppe, annoncerer hjemme-
værnet fra 1. maj på websitene: ”værnepligtig.dk” og 
”studentum.dk”. ”Studentum.dk” henvender sig bredt 
til unge mennesker, der ønsker at tage en udannelse. 
”Værnepligtig.dk” henvender sig mere specifikt til 
unge mennesker, der ønsker at være værnepligtige 
eller som allerede er i gang med at 

tjene som værnepligtig. 
Annonceringen på de to 
websites skal bruges til at 
informere unge mennesker 
med en interesse for Forsvaret om 
mulighederne og udfordringerne i hjemmeværnet.

HJV-kampagne 2011
Image, viden og omdømme. Det er tre nøglebegreber 
i hjemmeværnets verserende kampagne. Hjemme-
værnets vigtige funktioner i samfundet skal formid-
les til hele landet. Kampagnen sætter fokus på hjem-
meværnets store alsidige arbejde og beredskab, der 
altid er klar til at rykke ud til undsætning i hele landet. 
Kampagnen har markeret sig via flotte helsides 
avisannoncer, hvor fem forskellige navngivende 
hjemmeværnssoldater har prydet hver enkelt an-
nonce, som gennem billede og ord fortæller deres 
historie. Herigennem har befolkningen fået indsigt i 
hjemmeværnets mangfoldighed, hvad angår opgaver, 
mennesker, lokalitet og motivation. Den personlige 
vinkel er valgt for at skabe større identifikation hos 
den danske befolkning. Målet er at påvirke nogle af 
dem, der normalt ikke interesserer sig for hjemme-
værnet. Annoncerne er blevet trykt i dagblade som 
Berlingske, Politikken og Jydske Vestkysten. 
I de regionale stiftstidender er der overvejene blevet 
annonceret med den af de fem hjemmeværnssolda-
ter, der kom fra området. Der har ligeledes været 
store plakater i bybilledet, som har prydet montrer-
ne på busstoppesteder, togstationer og andre 
reklamestandere. 
Kompagnierne har fået tilsendt 4 udgaver af post-
kort med teksten ”HAR DU OGSÅ DET DER SKAL TIL?” 
og et billede af hjemmeværnsfolk, der udtaler sig 
om deres virke. Disse kort, er beregnet til udlevering 
til interessenter. Der kan bestilles flere kort ved 
distriktet eller informationssektionen.

Nyt fra informationstjenesten
Af Flemming Lyngsie

Kørsel frivilligt personel og  
elektroniske køresedler:

Hjemmeværnskommandoen har nu åbnet op for den 
mulighed, at frivillige kan indsende elektroniske kø-
resedler. For at de elektronisk indsendte køresedler 
kan accepteres regnskabsmæssigt, SKAL følgende 
procedure følges:

1.  Køresedlen udfyldes elektronisk af den  
frivillige. Den udfyldte elektroniske blanket 
sendes, vedhæftet en e-mail fra den frivilliges 
personlige e-mail adresse til KC/NK/KDOBM.  
I e-mailen skriver den frivillige km, antal  
og dato som ekstra kontrol af, at det er  
den rigtige blanket som er vedhæftet.

2.  KC/NK/KDOBM videresender ovennævnte 
e-mail med blanketten til distriktet fra sin 
personlige e-mailadresse. I e-mailen skrives  
at kørslen er godkendt.

3.  Godkendende myndighed (hjemmeværnsdis-
trikter m.fl.) udskriver og gemmer e-mail 
sammen med køresedlen.

Repetition af 60-dages reglen:

-  Alle frivillige der modtager rådighedsvederlag  
skal tælle kørslerne (turene) til de forskellige 
destinationer de kører.

-  Køres der mere en 60 ture til samme destination, 
indenfor en perioden på 12 sammenhængende 
måneder, bliver de efterfølgende kørsler  
skattepligtige.

-  Vær opmærksom på, at optællingen nulstilles,  
og der tælles forfra for en given destination, 
såfremt der ikke er kørsler til destinationen i en 
sammenhængende periode på mindst 60 dage.

Distriktet benytter et Excel regneark til kontrol af 
optællingen af ture, for hver enkelt rådighedsve-
derlagsmodtager. Vi sender gerne en kopi, hvis der 
er behov for det.

Nyt fra sekretariatet 

Køreseddel kan findes på 
www.hjv.dk/Forvaltningsgrundlag/
Sider/Blanketter.aspx
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Af seniorsergent Keld Ebbe Knudsen, HDFYN

Hærhjemmeværnsdistrikt FYN gennemfører 
lør.12. til søn.13. nov. enhedsskydninger 
i Borris skydeterræn.

Der vil være skydninger for grupper og delinger, samt 
enkelte skydninger for enkeltmand. Delingens kamp fra 
stilling (Bane-53) bliver gennemført lørdag med 3 delinger:
• Infanterideling fra Hjemmeværnets Indsatsstyrke (HIS)
• Infanterideling Midtfyn
• Bevogtningsdeling Langeland & Ørbæk

Lørdag & søndag gennemføres der:
•  Gruppeinstruktionsskydning (Bane-1) skal gennemføres af nye skytter inden  

de skyder gruppeskydninger, samt feltskydemærkeskydning for enkeltmand.
• Gruppens nærforsvar (Bane-21) 
• Gruppens bevogtning (Bane-28)
• Gruppens forhold som overvågningspost (Bane-25)
• Gruppens kamp fra stilling (Bane-29)

Desuden vil der søndag blive skudt en gruppe-/sektionsskydning for motoriserede 
overvågningsgrupper/sektioner (MOTOV GRP/SEK) på (Bane 41).
For patruljen skyder vi på handlebane (HABA)(Bane-17) en patruljeskydning med rygsæk, 
frigørelse og tilbagegang.
Vi har i øvrigt også skydning på bane 62 og bane 19 (Nærkampsskydninger), og der vil i 
en periode lørdag være mulighed for indskydning på bane 2, men det forventes, at de 
fleste skytter kommer med indskudte våben.

Enhedsskydning i Borris 11 – 13. nov. Sne- og vinterberedskab
Af seniorsergent Claus Raakilde Jakobsen

 

Selv om vi stadig - dog mellem regnbygerne 
- kan bevæge os udendørs med opsmøgede 
skjorteærmer, er det et faktum, at vinteren 
nærmer sig. 
Efter sammenlægningen af de to fynske distrikter, 
har regionen lagt opgaven med at opstille vinterbe-
redskabet i hænderne på det nye distrikt. En opgave 
vi selvfølgelig sagtens kan løse. 

Som besætninger på mandskabsvognene har der 
tidligere været anvendt fast personel eller personel 
med uddannelse fra Hæren. I år er der så åbnet 
mulighed for omskoling af frivilligt personel. I 
slutningen af maj, indkaldte vi derfor alle, der var 
interesserede i at indgå i beredskabet. Efterfølgende 
blev de, der nu havde fået blod på tanden, opfordret 
til at gennemgå det internetbaserede kursus i ”Sik-
kerhedsbestemmelser for brug af og omgang med 
pansrede køretøjer” (SIKPAN). For at følge anvis-
ningerne fra Hærens Kampskole, skulle alle så til en 
sluttest. Her mødte knap 30 personer op.

I første omgang skulle der afholdes tre kurser med 
hver seks mand – atten i alt. En del måtte derfor 
skuffes, idet der ikke var plads til alle. Værre blev det 
dog, da det senere blev gjort klar, at der kun kunne/
måtte gennemføres ét kursus.

1. oktober startede uddannelsen med seks mand og 
den løber over tre weekender i rap - og så senere 
endnu én i Oksbøl. Så alt i alt, en ret omfattende 
uddannelse. Hertil kommer så den almindelige vedli-
geholdelsestjeneste og – kørsel, som de udvalgte har 
forpligtet sig til at deltage i.

Vinterberedskabet kommer til at bestå af 4 besæt-
ninger på hver mandskabsvogn – én fast og tre frivil-
lige. Ved behov kan køretøjerne, ”lånes” med hjem, 
og de kan derved placeres rundt på øen/øerne, hvor 
der nu er behov. Alt dette efter en særlig udarbejde 
vagtplan, der selvfølgelig er baseret på frivillig basis. 
At opstille dette beredskab, er derfor en af de opga-
ver vi gerne løser ”Når Fyn har brug for hjælp”.

Distriktet råder efterhånden over en del materiel, 
hvormed vi kan støtte samfundet. 
Udover de pansrede mandskabsvogne har vi vores 
firehjulstrukne lastbiler og VW busser, som alle har 
forholdsvis gode egenskaber, når det gælder kørsel 
i sne. Med disse kan vi bl.a. hjælpe kommuner og 
hjemmeplejen med udbringning af mad og transport 
af plejepersonalet
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Af overkonstabel Kim Slott Nielsen 

Den camouflagefarvede Taxa har kørt i 
Odenses gader ca.1 år, men har i to omgange 
været i ”kamp”, og dermed mistet sin farve.

For nylig var den igen kampklar, og distriktet havde 
derfor taget inviteret chaufføren, Poul-Erik, til at 
kiggede forbi Højstrup og fremviste sin Mercedes. 
Distriktets ansatte fik således også en orientering 
om, hvad sådan en Mercedes kan, og ikke mindst set 
dens indretning.

Distriktschefen ville også gerne tage dette vidunder 
i nærmere øjesyn og studere den flotte camouflage
farve og få styr på diverse fakta om vognen. 
Det kunne have været rart, hvis det bare havde for-
holdt sig sådan, at det var ”vores bil”, men historien 
skal nu tages med et gran salt. For desværre er vog-
nen IKKE distriktets egen, men en civil én af slagsen. 

Men det forholder sig sådan, at hjemmeværnets 
ledelse har besluttet, at vi skal være ENDNU mere 
synlige i dagligdagen, hvorfor der er søsat flere 
tiltag på informationssiden. 

Dette betyder blandt andet, at flere hyrevogne rundt 
om i landet er blevet indhyllet i camouflagefarvet 
folie, og med hjemmeværnets logo og mailadresse, i 
vores tilfælde naturligvis med teksten: ”Når Fyn har 
brug for hjælp”.. 

Distriktet har fået ny bil Åbningstider på distriktet
Mandag  kl.  0800 - 1530

Tirsdag  kl.  0800 - 1530

Onsdag  kl.  0800 - 2000 

Torsdag  kl.  0800  –  1530

Fredag  kl.  0800 - 1500

Sølund vil være bemandet onsdage 
fra kl.  1200 -  2000

Åbningstider på områdedepotet
Mandag  kl.  0800  –  1530

Tirsdag    Lukket

Onsdag  kl.  1230  –  2000 (Svennekærgård og Sølund)

Torsdag  kl.  0800  –  1530

Fredag  kl.  0800  –  1500

Da vi fra depotet vil være repræsenteret på Sølund om 

onsdagen, vil der også hér være mulighed for diverse

bytteforretninger. Det kræver dog, at vi senest tirsdag 

ved hvad vi skal medbringe til om onsdagen, da vi ikke 

er i besiddelse af egentlige byttebeholdninger på Sølund.

Der er ændrede tider på både distriktet og depotet således:

Uge 51 og 52 lukkes der kl. 1530 på onsdage


