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LEDER

Danmarks største 
Hjemmeværnsdistrikt!
Af oberstløjtnant Kent Mikkelsen,  

Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
 
Sådan – godt gået! HDFYN 
er nu danmarks største hær-
hjemmeværnsdistrikt målt på antal 
aktive hjemmeværnssoldater. 
Det er i sig selv super godt, men det er tallene 
bagved der imponerer. I har i 2014 skrevet 172 
ansøgninge,r og heraf er der kommet 129 nye 
hjemmeværnssoldater. Men det bedste har været, 
at I har været meget bedre til at fastholde jeres 
folk, således vi i år kun har skullet overføre 80 
til Reserven på grund af manglende 24 timers 
tjeneste. Dette sammenholdt med genaktivering 
af 75 fra Reserven har gjort, at vi for første 
gang i mange år har haft en nettotilgang ved 
distriktet, og pr. 01 MAR 2015 tæller vi 1371 aktive 
hjemmeværnssoldater. 

Det er Jeres store arbejde, der nu har båret frugt, 
således vi får flere ind, end der forlader os igen. 
Personligt tror jeg der overordnet er to årsager:

1.    Vi er blevet bedre til at lave forventnings-
afstemning med vores folk. Der er blevet en 
gensidig accept af, at der er perioder i vores 
”hjemmeværnsliv”, hvor vi kun har 24 timer til 
rådighed til hjemmeværnstjeneste. Modsat skal 
der også være indholdsrig tjeneste til dem, som 
prioritere 240 timer til hjemmeværnet om året. 
Denne differentierede forventningsafstemning er vi 
blevet meget bedre til, således at tjenesten ude i 
kompagniet ikke er en ”one size fits all”. 
2.     Vores øvelses- og uddannelsesprogram er 
blevet mere målrettet og fokuseret. Dette er nu 
bundet op på den endelige målsætning – kan vi 
løse vores operative opgave. Samtidig forøger vi at 
gennemføre så mange aktiviteter som muligt lokalt 
eller i uddannlsessamarbejderne.

 
Senest er det lykkes at få et ”Alement 
Befalingsmandskursus” (ABK) til Fyn. Dette 
gennemføres lokalt i februar og marts måned med 
36 deltagere!

I januar måned blev Danmark desværre også ramt 
af terrorens grimme ansigt, med de to angreb i 
København. Dette bekræfter desværre, at vi ikke 
har fået en mere sikker verden at leve i, og der er 
om muligt mere behov for et Hjemmeværn end 
nogen sinde tidligere. Episoderne i København 
beviste også på bedste vis Hjemmeværnets værd. 
I løbet af kort tid var de første indsat til støtte for 
politiet, og løste opgaven på meget professionel vis. 

Der har ved distriktet være en debat omkring 
indsættelsen af hjemmeværnssoldater til støtte 
for poltiet. Hvorfor hjemmeværnssoldaten er 
ubevæbnet, når politimanden er bevæbnet med
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Lederen fortsat

maskinpistol og beskyttet af skudsikker vest, 
og hjemmeværnssoldaten er beskyttet af en 
refleksvest? Her er det vigtigt at forstå, at der 
skelnes mellem to forskellige støtteforhold til 
politiet:

1.     Almindelig hjælp til politiet. Dette bliver 
rekvireret af den enkelte politikreds, og opgaverne 
er beskrevet i en samarbejdsaftale mellem Politiet 
og Hjemmeværnet. Alle opgaverne løses uden 
våben. 
2.     Særlig hjælp til politiet. Dette kan først 
rekvireres efter godkendelse af Forsvars-
ministeriet. Dette er opgavetyper der nød-
vendiggør anvendelsen af våben.

Hjemmeværnet vil derfor aldrig blive indsat 
til løsning af en opgave, uden at have den 
nødvendige uddannelse eller udrustning. Vi vil 
dog sagtens kunne komme ud for, at være indsat 
med politiet, hvor de bærer våben (også udover 
tjenestepistol), og hvor hjemmeværnsfolk er 
ubevæbnede. Men støtteforholdet vil altid afspejle 
opgaven karakter. 

Vi havde desværre en kedelig sag i forbindelse 
med gennemførelse af LPU 1 i februar måned. 
Her mødte en elev fra HDFYN op med muslimsk 
hovedtørklæde, hvilket resulterede i at eleven 
måtte afgå fra kurset.  
Baggrunden herfor er, at man kun må anvende 
den påklædning der fremgår af Hjemmeværnets 
uniformsbestemmelser. Der står dog intet konkret 
omkring hovedtørklæde. Derfor var vedkommende 
elev og kompagniet fuldstændig uforskyldt i dette.  
Problematiken er rejst overfor Hjemmeværnskom-
mandoen, som løfter problemstillingen overfor 
Forsvarsministeriet. Jeg håber der kommer en 
løsning således alle trosretninger har mulighed for 
at forrette hjemmeværnstjeneste. 

Vel mødt til årets aktiviteter!

Jeg har en forventning om, at der ved HDFYN skal 
blive endnu flere aktive hjemmeværnssoldater i 
2015, og derfor forventer jeg, at vi ses til én af de 
mange gode aktiviteter, der er planlagt for Jer.

Vel mødt til årets aktiviteter!

Mindeord. 
Inge Jagd Sørensen.

Fredag middag, den 20. februar, modtog jeg den 
sørgelige meddelelse om, at Lisbeth Jespersen var 
afgået ved døden. Lisbeth havde kæmpet bravt med 
sygdom i flere år, men nu havde hun tabt kampen.

Lisbeth havde en fortid i Marslev kompagniet, 
og i mange år havde Lisbeth jobbet 
som informationsofficer ved Sydfyn. Ved 
sammenlægningen i 2001, blev hun som 
informationsofficer en fast del af staben ved HDFYN. 
Lisbeth havde en fantastisk evne til at sætte sig 
ind i den opgave, der lå foran hende, og hun 
havde meget gode analytiske evner, som hun 
også formåede at omsætte til en plan, der kunne 
arbejdes videre med.

Vi der har arbejdet sammen med hende, har mistet 
en god kollega, og et helt igennem godt menneske.

Lisbeth blev bisat fra Kertinge Kike 28. februar. 
 
Tak for tiden sammen. 
 – ÆRET VÆRE LISBETHS MINDE -
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Parole 2015          

Inge Jagd Sørensen, redaktør. 
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Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn afholdt den 3. januar  
nytårsgudstjeneste og parole i Odense Domkirke.

Godt 300 af distriktets frivillige fra hele Fyn med omliggende  

øer samt ansatte ved distriktet deltog i det højtidelige arran- 

gement.

Feltpræst Helle Frimann Hansen førte de 15 kompagnifaner  

ind, hvorefter distriktets fane anført af oberstløjtnant Kent  

Mikkelsen blev båret ind i domkirken ledsaget af musik fra  

Hjemmeværnets Musikkorps Syd. Et smukt syn og en  

højtideligt og festlig indledning.

Helle Frimann Hansen forrettede en tankevækkende guds- 

tjeneste, og salmerne blev ledsaget af musik fra det store  

orkester samt Kor a la Carte, der bl.a. sluttede af med ”I will  

follow Him”.  

Til afslutning holdt distriktschefen en kort parole, hvor han  

omtalte det store arbejde der var blevet gjort i 2014, til støtte  

for bl.a. Fyns politi, så sent som i julen mht. bombetruslen på  

banegården og afspærring ifm. fund af en krysantemumbom- 

be. Han så iøvrigt frem til et aktivt år både med de militære  

og de civile opgaver.

Arrangementet gennemføres i 2016 den 16. januar.
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Støtte til Fyns Politi  
Kent Mikkelsen, Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn
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Med baggrund i en aktuel sag fra januar måned, bringes dette indlæg.

Hjemmeværnets støtte til politiet kan opdeles i to hovedområder:

1.     Almindelig hjælp til politiet. Dette bliver rekvireret af den enkelte politikreds, og opgaverne er 

beskrevet i en samarbejdsaftale mellem politiet og hjemmeværnet. Alle opgaverne løses uden våben.

2.     Særlig hjælp til politiet. Dette kan først rekvireres efter godkendelse af Forsvarsministeriet. Dette er 

opgavetyper der nødvendiggør anvendelsen af våben.

Hjemmeværnet vil derfor aldrig blive indsat til løsning af en opgave, uden at have den nødvendige 

uddannelse eller udrustning. Vi vil dog sagtens kunne komme ud for, at være indsat med politiet hvor de 

bærer våben (også udover tjenestepistol), og hvor hjemmeværnsfolk er ubevæbnede. Men støtteforholdet 

vil altid afspejle opgavens karakter.

Udgangspunktet for støtten til Fyns politi er en samarbejdsaftale af december 2011, hvori der er beskrevet 

12 opgavetyper. Det er entydigt Fyns politi der vurderer, hvornår de ikke selv kan løse opgaven, og ønsker 

at rekvirere hjemmeværnet til løsning af en af de 12 opgavetyper.

I 2014 blev HDFYN rekvireret 130 gange til støtte for Fyns politi, og vi løste alle 130 assistancer.

Den seneste politimæssige opgave, der har givet anledning til en diskussion omkring Hjemmeværnets 

(manglende) anvendelse, er sagen om en bortgået mand fra Odense området. 

I den konkrete sag, har politi afsøgt det område, der efterforskningsmæssigt er interessant, og derfor er 

der umiddelbart ikke behov for afsøgning af andre områder. Derfor ville det være spild af alles ressourcer 

at sende hjemmeværnssoldater ud i øst og vest uden formål. Sådan en sag er ikke statisk, og det kan 

være, at der på et senere tidspunkt kommer en rekvisition om støtte.

HDFYN har et meget velfungerende samarbejde med Fyns politi.
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Hej, jeg er den nye chef for den 
frivillige stab (CH FRIVST).

01/2015

Kaptajn Karsten Fihl

Jeg hedder Karsten, er 46 år og bor 
i Bække med min kone og 2 piger 
på 7 og 9 år.

Jeg har en fortid på 13 år i stående styrke, som 

Sektionsfører Spejder i Opklaringseskadronen på 

Bornholm. 

Jeg har som Sektionsfører Spejder, været udsendt 

i international tjeneste, først i 1994 i Kroatien og 

1997 i Albanien. 

Ud over disse udsendelser, har jeg deltaget i et hav 

af nationale og internationale øvelser, samt i NATO 

ś internationale opklaringskonkurrence ”Boeselager 

Wettkampf” i 1996, hvor jeg som gruppefører, var 

med til at kæmpe os til en samlet 4. plads, kun 

slået af de 3 lokale tyske hold.

I en kort periode på 11⁄2 år fra 1989, var jeg 

medlem af Gesten hjemmeværnskompagni, hvor 

jeg gennemgik befalingsmandsuddannelsen, 

og hvor jeg indtil jeg begyndte i forsvaret, var 

gruppefører i en infanterigruppe.

Jeg er uddannet tømrer og efter min periode 

i forsvaret gennemførte jeg uddannelsen til 

byggetekniker samt bygningskonstruktør. 

Jeg er i dag ansat som teamleder i drift & 

vedligeholdelse, i Teknik & Miljø i Vejle Kommune.

I min fritid holder jeg min skydning lidt ved lige i 2 

civile skydeklubber, hvor jeg også er skydeleder på 

skydebanen i Sdr. Omme.

Jeg har ca. 250 faldskærmsspring i fritfald, hvor 

de fleste er gennemført i forsvaret, men jeg er 

også medlem af faldskærmsklubben Skydive 2000 

i Vamdrup. 

Jeg holder meget af at læse om historien og bag-

grunden omkring diverse militære konflikter, der har 

ramt vores land i gennem tiden.

Jeg har siden min genindmeldelse i 

Hjemme-værnet i 2012, fungeret som 

uddannelsesofficer, næstkommanderende og chef i 

Hjemmeværnskompagni Vejen.

Jeg har det mål med stillingen som chef for den 

frivillige stab, at være med til, at staben bliver et 

veluddannet, professionelt og attraktivt sted at 

være, hvor man bliver udfordret og oplever et godt 

sammenhold og kammeratskab.

Jeg er en stille og rolig type, som alle kan komme til 

med deres problemer eller spørgsmål, men jeg siger 

det jeg mener, og jeg lægger ikke fingrene imellem, 

når der er behov for det, men jeg gør det som regel 

med et glimt i øjet.

Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer 

alle her på Fyn.
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Værnfælles underafdeling Ærø har 
fået ny chef.
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Ove Guldberg

Efter næsten et års kamp med hjemmeværnslægen lykkedes det i foråret 
1991 at blive medlem af HVF 245 Ærø. 

3 måneder efter gennemført grundskole blev jeg udnævnt til kommandobefalingsmand(KBM), men jeg 

var jo blevet medlem, fordi jeg ville sejle, så sideløbende blev jeg uddannet til radiogast.

Jeg har altid haft den holdning, at man kun skal bestride tillidsposter i 5 år, men problemer med at finde 

en afløser til KBM-funktionen gjorde, at jeg blev hængende i 6 år, hvorefter jeg helligede mig sejladsen og 

befalingsmandsuddannelsen, samtidig med at jeg tog de fleste af de kurser Slipshavn udbød. (Bortset fra 

motorpasser og fartøjsfører, tror jeg at jeg gennemgået dem alle).

Jeg har altid været fortaler for, at vi skulle have et fælles hjemmeværn på Ærø. Det lykkedes i 2001, at få 

Hjemmeværnskommandoen overbevist om, at det er den rigtige løsning. Den daværende eskadrillechef 

påtog sig chefposten de første 2 år, hvorefter jeg blev opfordret til at overtage, hvilket skete i februar 

2003.

Efter 5 år syntes jeg, at jeg havde "aftjent min værnepligt", og at det var på tide at gå på "pension", 

forstået på den måde, at hvis "lokummet brændte" kunne jeg hjælpe i PO-gruppen, og i én af 

besætningerne, men ellers ville jeg ikke forstyrres.

Og det blev respekteret, indtil distriktschefen i efteråret 2014 ringede, fordi han mente, at det ville være 

godt for HJV ÆRØ, hvis jeg tog en 2-årig periode som chef igen. Jeg blev da både stolt og ydmyg overfor 

udfordringen, så da de fire ting, jeg krævede for at sige ja, var blevet opfyldt, tiltrådte jeg atter i januar 

2015.



9DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

 
Hjemmeværnskompagni Kerteminde fejrede lørdag den 24. januar, at 
kompagniet er flyttet tilbage til Kerteminde.

I 2006 blev Kerteminde sammenlagt med Marslev kompagniet, som på det tidspunkt måtte forlade 

hjemmeværnsgården på Marslev Station. Kompagniet flyttede derfor til Fraugdegård, men lod fortsat en 

del af uddannelse foregå i Kerteminde. Ganske få år efter skulle også hjemmeværnsgården i Kerteminde 

helt forlades, hvorefter al aktivitet herefter udgik fra Fraugdegård.

Vi er glade for at kunne indvi vores nye lokaler, der er fint indrette til formålet, sagde chefen for 

Kertemindekompagniet, Jens Ole La Cour, ved receptionen, hvor cirka 50 gæster var mødt frem.

Kompagniet har lejet 200 kvadratmeter hos bedemand Nils-Peter Holm på Strandvangen.

De fremmødte ved åbningsreceptionen, fik også mulighed for at besigtige hjemmeværnets nye FIK-

køretøj.

Tilbage i Kerteminde
Af Inge Jagd Sørensen, HDFYN
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Indvielse af hjemmeværnscenter 
på Langeland
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Rekrutteringsofficer Leif Nørgaard  

Generalmajor Finn Winkler 
indviede torsdag den 22. 
januar 2015 Langelands nye 
hjemmeværnscenter, der skal 
huse både Hjemmeværnseskadrille 
243 og Hjemmeværnskompagni 
Langeland. 

Indvielsen blev gennemført ved en flot ceremoni 

i de nyindrettede hjemmeværnslokaler på Torpe 

Møllegård lidt uden for Rudkøbing.  

70 medlemmer af hjemmeværnet her i blandt 

Hjemmeværnschefen, chefer og officerer fra 

andre enheder, tidligere chefer fra Langeland 

samt Langelands borgmester og beredskabschef 

var mødt frem for at deltage i indvielsen.

Generalen lykønskede både Hjemmeværns-

eskadrillen og Hærhjemmeværnet med det 

nye center og pointerede vigtigheden af et 

velfungerende og samarbejdende hjemmeværn på 

øerne og i de ydre områder af Danmark. 
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Er du vores nye 
næstkommanderende?
Ole Andersen, chef for Stabshjemmeværnskompagni Fyn

Har du lysten, energien og tiden til udfordringen som Næstkommande-
rende for et Stabhjemmeværnskompagni i en frivillig organisation? – så 
læs videre……………

Du bliver næstkommanderende for et Stabhjemmeværnskompagni, som er placeret i Odense.

Stabhjemmeværnskompagni Fyn består af godt 165 aktive medlemmer.  

Kompagniet er et meget aktivt kompagni, som stiller alsidige krav til medlemmerne på alle niveauer. 

Kompagniet er meget synligt i Odense området, men løser opgaver på hele Fyn. Kompagniet har egne 

faciliteter til uddannelse, møder mv., beliggende på Højstrup i Odense.

OPGAVER: 

Du bliver næstkommanderende i en kompagniledelse bestående af frivillige officerer og befalingsmænd 

med mange års erfaring. Du får ansvaret for planlæggelse af  kompagniets uddannelse og aktiviteter.  

Kompagniet udfører primært deres tjeneste i fritiden, så du skal kunne afse den nødvendige tid om 

aftenen og i weekender. Der vil også være perioder, hvor din tjeneste forrettes på enkelt hverdage. Som 

næstkommanderende er du kompagnichefens højre hånd, og den fagligt ansvarlige i kompagniet.

VI FORVENTER: 

•     Du er som person vant til at færdes i en frivillig organisation, og har en naturlig evne til at motivere 

engagerede mennesker til at yde deres bedste. 

•     Du har måske en baggrund fra en enhed under Forsvarsministeriets område, gerne med en officers- 

eller reserveofficers baggrund. 

•     Du modtager den nødvendige ledelsesmæssige og faglige uddannelse, som gennemføres på distriktet 

eller på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.  

•     Du skal være optaget som frivilligt medlem af Hjemmeværnet eller kunne optages som frivilligt 

medlem. 

VI TILBYDER: 

•     Oplevelser og ledelsesmæssige udfordringer ud over det sædvanlige i forhold til mange civile 

foreninger. 

•     Grundlæggende og videregående lederuddannelser, som er fuldt på højde med civile uddannelser.  

•     Funktionsvederlag efter individuel aftale med ca. 17 – 24.000 kr. pr.år, samt dækning af udgifter til 

kørsel, kost og logi, når du er i tjeneste.

Ønsker du nærmere beskrivelse af stillingen, eller har du spørgsmål hertil, så kan de rettes til chefen for 

Stabshjemmeværnskompagni Fyn, kaptajn Ole Andersen på telefon 25528209. 
Har dette din interesse så send din ansøgning til sthvkfyn@hjv.dk. Vi ser frem til at høre fra dig. 
Ansøgningen skal være kompagniet i hænde senest 15. april 2015, meget gerne på e-mail til sthvkfyn@

hjv.dk.
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Kan defineres som: ”Kunsten at balancere familieliv, karriere og et 
virke som kompagnichef i Hjemmeværnet – uden at tabe alle tre ting på 
gulvet”.

Samfundet sætter via medierne mange standarder og normer for, hvorledes et moderne liv skal leves. 
Der skal være overskud til at kunne have en fremadstormende karriere, et rigt og frugtbart familieliv samt 
et fritidsliv med sunde interesser og inspirerende oplevelser. Hvis man forsøger at leve op til samfundets 
normer, vil man hurtigt erkende, at døgnets 24 timer ikke slår til. 

Man er derimod nødt til at prioritere sin tid – og huske på at være til stede i nuet – om end det er i forhold 
til sin familie, sin karriere eller Hjemmeværnsaktiviteter. I denne prioritering kan man ikke hovedkulds 
kaste sig ud i at prioritere Hjemmeværnet – for det er ikke Hjemmeværnet, der giver mad på bordet eller 
tag over hovedet. Ligeledes vil en nedprioritering eller et decideret fravalg af familieliv til fordel for karriere 
eller Hjemmeværn for mange give et unaturligt livssyn – der ikke gavner karrieren eller Hjemmeværnet 
på længere sigt. Det er de samme principper og menneskelige basale behov, som beskrives af Maslow 
(behovspyramide). Men ligeledes bliver man kun et fuldkomment menneske, hvis alle basale (fysiske) 
behov er opfyld, samt at du psykisk bliver stimuleret f.eks. med gode oplevelser, en ferie – eller fra 
en øvelse med Hjemmeværnet. Den optimale prioritering mellem de basale fysiske behov og de mere 
psykiske behov er individuel, og kan variere med tiden, i forhold til hvor i livet man er. 

Som polititjenestemand og kompagnichef for et Politihjemmeværnskompagni har jeg haft nogle 
ekstraordinære fordele under min officersuddannelse, idet embedet delvist har givet mig tjenestefri 
til uddannelse. Jeg kan kun beundre de medstuderende, der har gennemført de mange uddannelser i 
Nymindegab i deres ferier – og samtidigt  
har bevaret deres familier og civile  
ansættelser. Det kræver ambition og  
vilje at gennemføre under de forhold –  
Og det kræver velvilje fra familier og  
arbejdsgivere. 

Det (u)muliges kunst 
Anders Althof, chef Politihjemmeværnskompagni Sydvestfyn

01/2015
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Det (u)muliges kunst 
Anders Althof, chef Politihjemmeværnskompagni Sydvestfyn

 
 

Officersuddannelsen i Hjemmeværnet er overordentlig lang og snørklet. Jeg er bekendt med, hvilke 
uddannelsesmæssige krav man som officer skal kunne imødekomme, samt at disse oftest er berettiget. 
Visse steder kunne man dog med sindsro tænke ”ud af boksen” – og se mere på den enkelte persons 
civile kompetencer. Er man uddannet revisor og til dagligt arbejder som finansiel controller i en mellemstor 
dansk erhvervsvirksomhed, skal man stadig gennem en lang række uddannelser for at virke som KDOBM 
– er dette nødvendigt? Udover tiden der anvendes hjemme i kompagniet som KDOBM skal personen 
ligeledes afsætte tid til uddannelse på et lavere niveau, end man civilt er uddannet til. Tid der tages fra 
den civile karriere og familielivet. 

Tidsmæssige udfordringer med uforholdsmæssige lange  
svartider på HJV.dk, version 2 og andet administrativt  
har ikke gjort ”fritidsjobbet” som officer mere attraktivt.  
Det vil for mig altid være et spørgsmål, om jeg personligt  
synes at min tid er anvendt fornuftigt – eller om den kunne  
bruges mere fornuftigt på andre ting såsom pleje familielivet  
eller karriere.  

Jeg forsøger altid at holde øje med egne prioriteter, og  
revurderer dem om nødvendigt. 

Jeg er glad for at være kompagnichef, for mit arbejde  
og ikke mindst min familie - Uden prioritering kan man  
let tabe det hele i forsøget på bedst muligt at leve op til  
samfundets og egne normer.
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HDFYN Mønstring af Reserven 14-16. november 2014. 
Inge Jagd Sørensen, redaktør, HDFYN

 
Det startede med en idé. ”Kan vi mønstre nogen fra reserven, og kan vi i 
løbet af en weekend uddanne dem, så de kommer over i aktiv struktur? ”

Forud for dette arrangement har der været mange tanker og mange forberedelser. Men når resultatet ses, 
er det det hele værd.

Fra idé til handling var der meget arbejde. Først blev der sendt en skrivelse ud til ca. 1000 medlemmer 
(senere yderligere ca. 400). Af disse meldte en del sig selv, men resten blev ikke ladt tilbage. Der blev 
oprettet call centre, hvorfra der 6 hverdagsaftener blev ringet ud til dem, der ikke selv havde reageret på 
skrivelsen.

Nu var man oppe på ca. 90, der ville deltage i år.  
Disse fik så mulighed for at få uniformen skiftet, og  
få suppleret udrustningen op, så den var up-to-date. 
I perioden indtil den egentlige dato, blev de jævnligt  
via brev eller mail orienteret om sidste nyt, og de  
blev på det sidste husket på, at det nu var det tiden.....

Fredag aften den 14. november blev der så sendt busser til de største byer på øen, for at opsamle de 
spændte kursister. Og ved status fredag aften i auditoriet i Oksbøl, var antallet på de mødte på 75 mænd 
og kvinder. Hertil kommer de ca. 20 hjælpere, der skal til for at afholde et sådant arrangement.

Efter appellen lørdag morgen, blev de så delt op i de hold, de skulle arbejde i resten af weekenden, og 
dagens uddannelse påbegyndtes med turnustjeneste.

En af opgaverne var Førstehjælp. Her blev de vigtigste ting gennemgået og alle var så opdateret på; 
Førstehjælpens 4. hovedpunkter, nødflytning, stabilt sideleje, HLR og hjertestarter.  
Et andet sted var det signaltjeneste. Her lærte de om de nye radioer Sine, Sepura og SPR samt fik en 
forevisning af distriktets VHF muligheder.

Der blev også brugt megen god tid på våbenkendskab.  
Gevær M/95 var for mange et helt nyt våben, så alt fra  
ladning/afladning, kontrol, adskillelse m.v. blev effektivt  
gennemgået, og skydestillingerne blev tør-trænet.  
Adgangskontrol har alle i sin tid været uddannet i, men  
de nye principper for AKP (adgangskontrolpost) blev  
gennemgået og afprøvet ved porten ind til de store  
militære køretøjer, de befinder sig på området. Brug af  
kendeord, hvem må komme ind? hvordan forholder  
posten sig? magtbarometer, og soldatens kort o.s.v.

01/2015
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HDFYN Mønstring af Reserven 14-16. november 2014. 
Inge Jagd Sørensen, redaktør, HDFYN

 
Efter aftensmad fredag, var halvdelen i auditoriet. 
Først fik de udleveret et eksempel på Soldatens kort,  
og herefter skulle grupperne tage stilling til regler om  
GV M/95 ud fra Geværskyttens bog.  
De tre emner var:  
Beskriv med egne ord hvad i forstår ved; 1. Sikkerhed,  
2. Data, 3. Fareområde med løs AMM.  
Grupperne fremlagde resultatet, og der var en kort  
debat herom. 
Den anden halvdel var ude i mørket, for at se hvor- 
ledes nutidens mørkekampudstyr virker.

Herefter ombytning....

Ind i Auditoriet igen med alle. Nu gik distriktschefen på podiet for at fortælle om Hjemmeværnet i dag, 
distriktets opgaver, organisationen på Fyn og lidt om HOK opgavekatalog, der beskriver opgaver for 
Hjemmeværnet i fremtiden.

Aftenens uddannelse sluttede med Martin, der ved hjælp af billeder, fortalte om sin tur med ISAF. Et 
meget muntert indslag, der viste soldatens hverdag i campen. Et fint foredrag, hvor ingen sov på bænken, 
selv om det havde været en lang og kølig dag. 
Aftenen sluttede med en social sammenkomst, hvor chefen bl.a. benyttede lejligheden til at udlever 
Officers Coin til initiativtageren Kent Jespersen, der havde været med hele vejen fra idé hen over 
planlægning til det nu synlige bevis på, ad det kan lade sig gøre. Resultatet var langt over det første 
spæde tal på 25 deltagere, til de i dag mødte 75. 

Søndag morgen var fortsat grå og fugtig, men det afholdt ikke deltagerne i at møde op med det samme 
gode humør og gåpåmod, som da de gik i seng.

Efter appellen delte man grupperne i tre hold. 
Et hold skulle gennemføre evaluering af arrangementet,  
for at give deres bud på hvad der skulle fastholdes, og  
hvad der evt. skulle ændres. Det andet hold skulle i  
gang med rengøring af våben, en vigtig disciplin.

Tredje hold kørte til Hjorteskydningsbanen, hvor der  
var indskydning af våben. De fleste skulle nu for første  
gang stifte kendskab med Gevær M/95 på en skydebane.  
”Op på linie – afgiv 7 skud ……”. Her var der god tid til  
at hjælpe den enkelte til et godt resultat.

01/2015
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Efterhånden, som de opnåede et tilfredsstillende resultat, blev de kørt videre til den endelige skydebane 
på Stibjerg.Her skulle skytterne gennemføre én skydning liggende, én knælende og én stående. Hvis 
resultatet var tilfredsstillende, var Q’et hjemme.

Selvfølgelig var det i turnus, så alle nåede det hele, inden de samledes i auditoriet, for at vende glade og 
trætte hjem til Fyn, og en forhåbentlig aktiv fremtid.

Hvem var de så? Det var mænd og piger i alle aldre. Nogen havde været i reserven i kort tid, mens andre 
kunne kigge mange år tilbage, for at finde sig selv i den aktive styrke.

Bl.a. talte jeg med en mand fra Svendborg. Han blev meldt ind i 80’erne, og var aktiv 10-12 år. For 21 år 
siden kneb det med at finde tid til et aktivt hjemmeværnsliv, så han bad om at blive meldt ud, men hans 
chef bad ham blive. Han har hele tiden fulgt med på sidelinjen, og haft en holdning til, at gik det helt galt, 
så var han der. Men nu…, da brevet kom ind ad døren…., benyttede han lejligheden til at opdatere sin 
viden. Om han bliver aktiv i praksis, eller han kommer igen næste år, det havde han ikke taget stilling til 
endnu.

Generelt om weekenden må siges, at det var super motiverede kursister der ankom, og det er glade 
aktive medlemmer der blev sendt hjem.

Distriktet har besluttet, at dette arrangement gentages 11-13. september 2015,hvor der igen 
vil blive sendt invitation ud til personel i reserven.

Mønstring fortsat.....
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Borris skydning (SKYPER II)
 
I November kaldte Borris skydeterræn igen på skytterne fra distriktet. Den 
årlige SKYPER II skulle læbe af stablen. 
De hjælpere, spm altid tager en tørn med at stille baner op og betjene disse, var også mødt.

Arrangementet vises i form af nedenstående 6 billeder.
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Støtte til politiet, som figuranter. 
Janick Y. Larsen & Søren Skovmand, Politihjemmeværnskompagni Middelfart.

01/2015

 

Politiets indsatsdelinger og førere skulle træne forhold overfor vanskelige 
forsamlinger. Her havde de brug for mange figuranter, disse blev lånt i 
områdets hjemmeværnspolitikompagnier.

Vi mødtes på Middelfart politistation i strålende solskin en lørdag i oktober. En kort køretur og så er vi dér, 

hvor det hele skal foregå. Et industrikvarter i den østlige ende af Fredericia. 

Der er kun få skyer på himlen, da vi friske og veloplagte bliver modtaget af den hjemmeværnsansvarlige. 

Vi var mange, og der var deltagere fra flere politikompagnier i trekantsområdet.

Vi drog af sted til dagens første momenter, der bestod af træning for betjentene, som skulle anholde en 

gerningsmand inde i en opbragt gruppe, støjende og voldsomme figuranter.

Jeg fik selv smagt en tur ind på bagsædet i en blå mandskabsvogn i omvendt siddestilling (med hovedet 

mellem benene) og under komplet kontrol. Rigtigt sjovt at se ind på "den anden side", for at fornemme 

den grad af omtanke forud for handling, for at sikre betjentenes sikkerhed samt den anholdte.

Eftermiddagens øvelse bestod i, at vi skulle agere fodboldfans, højtråbende, hujende og provokerende. 

Her blev vi mødt af venlige indkaldte "dialog-betjente", som havde en imødekommende og afdæmpende 

adfærd. Derefter blev vi mødt af lidt mere bastant og kampklædt politi. 

Vi havde forberedt momenter med overraskelser og udfordringer, der gjorde at man måtte omgruppere 

politiet, inden de kunne indsættes overfor den stadigt mere og mere højrøstede menneskemængde. Vi 

gav dem god modstand, således at de kunne træne deres procedurer i forhold til opgaven. 

Showet var til stor underholdning for beboerne på vejene, som vores rute gik igennem. 

Ved øvelsens afslutning kunne skyerne ikke holde tæt, og vi fik regn. Men heldigvis var vi på vej retur til 

opsamlingsstedet for hjemtransport.

Det var en hyggelig dag, hvor vi oplevede politiet taktikker overfor fodboldfans m.v., det var 

lærerigt.

Arkivbillede.
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Veterans Day  
Inge Jagd Sørensen, redaktør

 

Den amerikanske Ambassade inviterer på VETERANS DAY til 
en sammenkomst for danskere, der har arbejdet sammen med 
amerikanerne.

Ved receptionen deltog repræsentanter fra det samlede danske forsvar, De Blå Baretter, 

Veteranforeninger samt flere civile, som har udført internationalt arbejde i et af verdens brændpunkter. 

Ambasadøren holdt en tale, hvor han bl.a. takkede for den store indsats, som Danmark yder - sin 

størrelse til trods.

Den 5. november 2014 deltog repræsentanter fra Hjemmeværnet med chefen for Hærhjemme-

værnsdistrikt Fyn sammen med fire hjemmeværnssoldater fra Fyn, som havde gjort tjeneste ved KFOR 

hold 2 i Novo Selo lejren, samt et tilsvarende hold fra Midt- og Vestsjælland.

På billedet ses, sammen med distriktets delegation, generalmajor Finn Winkler (nr. 2 fra højre).
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Det sidste panser forlader Højstrup. 
Inge Jagd Sørensen, redaktør

 
Midt i december rykkede bjergningssektionen fra Gardehusarregimentet 
ind på Højstrup øvelsesterræn for at fjerne de to sidste panserkøretøjer, 
der stod i terrænet.

Den ene var den gamle centurion, der stod ved siden af kampstillingerne, som mange har brugt til 

markering. Den blev trukket ud til vejen, og er nu kørt til Pansermuseet i Næstved, hvor den efter sigende 

skal bruges som reservedele.

Den anden, den gamle M10 som i en årrække flittigt blev brugt som mål for molotow coctails, blev 

ligeledes bjerget, men den var ikke bedre værd, end at blive kørt til skrot.
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Bombetrusler i Odense 
Inge Jagd Sørense, INFOSEK

 
Odense Politihjemmeværnskompagni blev indsat til støtte for Fyns Politi 
ifm. bombetrusler i Odense.

Den 19. december kl. 15.28 blev der indtelefoneret en bombetrussel mod Odense Banegård Center. 

Hurtigt blev en styrke fra politikompagniet samlet sammen, og alle gader omkring centret blev afspærret i 

en radius af ca. 200 m, for at sikre arbejdsfred til politi samt de bombehunde der kom fra Skive. 

Kl. ca. 19.30 kunne der meldes ud, at det var en tom trussel, og togene kunne igen køre forbi Odense. 

I forbindelse med bombetruslen mod Bilka i Odense den 25. januar, blev politikompagniet fra Odense 

alarmeret ca. 17.30, og hurtigt er ca. 20 mand ankommet og sat ud for at afløse folk fra Fyns Politi.

Opgaven var at lukke alle adgangsveje til centret, så ingen uvedkommende kom ind i området. 

Truslen mod Bilka kom ca. 16.35 og hjemmeværnsfolkene blev kl. 17.30 anmodet om at møde op.

Bilka blev ret hurtigt tømt for folk på indkøb samt ansatte. Hele firkanten omkring Bilka blev mørkelagt, 

herunder flere af de større lyskryds, da man var bange for at varmen fra nogle frituregryder skulle forrette 

skade. 

Bombehunde ankom ret hurtigt til stedet, hvor de gik i gang med af afsøge Bilka for evt. bomber. 

Bomberydderne fra Skive kom til ved 19.30 tiden og gik i gang med deres opgave i centret.

Det viste sig dog, at det var en tom trussel fra en stor dreng, men alle tog opgaven alvorlig.
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Rydningsassistenterne i Aktion.
Inge Jagd Sørensen, redaktør HDFYN
 

Henover nytåret han vore rydningsassistenter været kaldt ud flere gange, 
men her skal omtales én af aktionerne.

Sent lørdag eftermiddag den 25. januar blev et hold rydningsassistenter fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 

hidkaldt til assistance.

En mand i Fåborg-området, der lørdag eftermiddag var  

ude for at lufte sin hund, havde fundet en pose fyrvær- 

keri i terrænet. Han fandt det mærkeligt og kontaktede  

politiet.

Ammunitionsrydningstjeneste i Skive kontaktede efter- 

følgende distriktet, der aktiverede det hold af rydnings- 

assistenter, der havde vagten.

Første mand på stedet kiggede på det og vurderede, at  

det var noget de selv kunne klare, hvorefter han hid- 

kaldte sin makker, og de fjernede hurtigt det ulovlige  

fyrværkeri.

Rydningsassistenter søges. 
Jan Pank, kaptajn, OPUX7

RYDASS tjenesten ved HDFYN har i 2014 haft det største antal 
indsættelser nogen sinde. Det har også været over en længere periode 
end tidligere, hvilket gør at vagtrosten bliver hårdere belastet. 

Der er pt. 6 mand (+ 1 vagtfri pga. udsendelse), og vi skal gerne op på 10 mand, så vores vagter ligger 

med lidt længere mellemrum. 

Derfor vil det være super, hvis der er personer, der vil overveje at blive RYDDER. Hvis det interesserer dig, 

kan du kontakte undertegnede på hdfyn-opux7@hjv.dk eller 72132736.
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Lokalt ABK kursus
Kaptajn John Bünger
 
Distriktet havde valgt at tilrettelægge kurset med 5 hverdagsaftener på 
Sølund i Svendborg og en torsdag til søndag på Højstrup.

32 mand mødte op den første aften, og de er nu startet på en meget fleksibel uddannelse.

De lokale lærerkræfter; Ken Jespersen, Per Lauridsen og Karsten Falck førte grupperne igennem hele 

udviklingen, og Ib Nielsen fra den frivillige stab skabte gode idrætsmæssige færdigheder og indsigt i sund 

kost suppleret med hans viden om soldatens og førerens kort – regler for magtanvendelse.

Vi forventer, at lige netop denne gruppe kommende NK/GRP vil have et netværk, som de i fremtiden vil 

kunne gøre brug af, og vi har bundet dem sammen på facebook.

Jeg vil også godt takke Kertemindekompagniet for støtte, ved at de har stillet markering til hele 

uddannelsen, således at kursisterne har trænet med markering.

I næste nummer af Distriktsnyt vil der komme mere om bl.a. uddannelsen i dagene 12-15 

marts.
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Godt nytår og velkommen til et nyt travlt hundeår.

Hundetjenesten startede året med de første byggerier af vores nye feltbane for hundene, beliggende lige 

vest for musikhuset på HAWK.

Vi fik lavet vippe og ny høj stige samt optalt/kontrolleret/sorteret de leverede materialer.

Vejret blev fint så arbejdet gik planmæssigt.

Fra HDFYN Hundetjeneste. 
Af Jens C. Borg Jensen, hundefører
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Med begivenhederne fra Paris og ovre i København er der ingen tvivl om, 
at vi skal træne vores militære færdigheder, både som enkeltkæmper og 
ligeledes i enhedsrammen.  
 
Det er der gode muligheder for, med de mange gode uddannelsestilbud og gode enhedsøvelser hen over 
året ude i USAM (uddannelsessamarbejde) imellem alle vores kompagnier og her ved distriktet. 

Jeg tænker på førstehjælp, skydning (K7) og GRP/DEL øvelser i enhedsramme under MFW 
(multifunktionsweekenderne), og ikke mindst den fysiske grundform, der kan trænes i og udenfor 
hjemmeværnstjenesten. 

Herunder er et udpluk at gode aktiviteter du kan deltage i frem til sommerferien:

18. april. Kursus i trafikregulering, et vigtigt og god kursus for alle vores enheder, særligt de 
kampenheder der kan komme ud i almindelig og særlig hjælp til politiet, hvor de kan blive indsat i 
afspærring/bevogtning i indre/ydre ring i en operativ indsættelse. Mød op den 18. april og få en god, 
relevant og brugbar uddannelse, som kan og skal bruges, når vi ofte bliver indsat til støtte for politiet. 

08-10. maj der tager USAM INF til Finderup, så er du ny/gammel eller måske gerne vil være infanterist, 
så er det øvelsen for dig. Tag med og få en god uddannelse/øvelse i enhedsramme, hvor der er fokus på 
GRP og DEL niveauet. 

05-07. juni tager USAM N til Borris skydeterræn. Indkald din gruppe og få jer meldt til. Jeg håber at alle 
kompagnier stiller med minimum én gruppe og selvfølelig også et antal hjælpere til alle de mange opgaver 
deroppe ift. sikkerhed, kørsel, vagt og lejrtjeneste – støt op og få afpudset dine og gruppens feltmæssige 
skydefærdigheder. 

27. juni er der HDFYN BM-seminar i Odense – så er du BM, så bør du deltage, der kommer mange gode 
indlæg og informationer, som vi så efterfølgende drøfter og omsætter ude i HVK, USAM og ved HDFYN, 
med henblik på at give vores soldater endnu bedre uddannelse og muligheder for gode oplevelser og 
læring i vores Hjemmeværn på Ærø, Langeland og Fyn. 

04. juli er der Gruppekonkurrence styret af USAM MV, så få tilmeldt en gruppe fra dit kompagni og få 
styrket og trænet jeres soldaterfærdigheder, det er hårdt og sjovt – det er måden at starte sommerferien 
op på!

”Når Fyn har brug for hjælp”, det gælder os alle, og dermed skal vi også have den rette 
uddannelse ift. den funktion vi har – tag ansvar og mød op til de relevante aktiviteter du har 
behov for, så du kan løse din funktion til gavn for din gruppe og dit kompagni -  jeg glæder 
mig til at se dig derude!

01/2015

OPU nyt Major Christian Busch, CHOPU 
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HDFYN USAM 

 

 

 
1 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

HVK LLD = MH VFU AER = MH 

HVK SVB = MH 

INF HVK FYN = KEK 
HVK ODD = KEK 
HVK ODH = KEK 

HVK NFY = KEK 

HVK MID = BB 

HVK NYB = JB 

HVK KER = JB 

HVK SFY = MH 

HVK MFY = BB 

HVK  SVF = BB 

HVK OEB = JB 

PO ODE = OL  PO MID = OL 

PO SVF = OL 

ST HVK = KEK 

Forkortelser 
CB: MJ Christian Busch 
OL: MJ Ole L Nielsen 
JB: KN John Bünger 

BB: KN Bjarne Barslund 
MH: PL Martin Holstebro 
KEK: SSG Keld E. Knudsen 

HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT 
FYN 

STAB = BB 

USAM E: JB 
Plan ”vestbro” + O- og B-plan E 
Veteranskydning 

USAM S: MH 
O- og B-plan S 
Skyttestævne BORRIS 

USAM MV: BB 
O- og B-plan MV 
GRP konkurrence  
Fynske HJV march 

USAM N: KEK 
O- og B-plan N 
SKYPER 

USAM PO: OL 
Plan ”katastrofeberedskab Fyn” 
REEVAPOL 

USAM INF: KEK 

Ny USAM opdeling/ansvarlig 
Christian Busch, CHOPU

                     
Hjemmeværnskompagni  
Sydvestfyn har fået  
deres mærke.
Farven somboliserer kompagniets område med vand mod vest.  

Humlen findes mange steder på Fyn, og også i det sydvest- 

fynske område.  

Partisanen er et gammelt våben fra et af godserne i kom- 

pagniområdet.
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OGI, TRFS og Marchsektion Fyn ved 
HDFYN, AKOS 2015, forårssæson.
2. udgave, oktober 2014. Ret til ændringer forbeholdes.

Michael Tyregod

11/4 Sanderumsgårdsvandring 26 07:45 Langeskov Skole. Egen transport 

      Lavindsgårsvej 7, 5550 Langeskov

12/4 Munkebo Forårsvandring 30 / 40 07:45 Skolen ved Noret.  

      Nyt startsted! Egen transport
19/4 Yachtmarchen  30 07:00  HVK ODD eller 

     07:45 Vester Skerninge skole

24-27/4 34th RAF 2 Day March 40 + 40 Fredag TRFS ledet aktivitet. ENO 

    20 + 20 ENO 

2-3/5 ”Århus”    40 + 40 Fredag  HVK ODD 

 Alternativ kontrol-march  ENO 

14/5 Grøndalsmarchen  30 / 50 06:00 Grøndalshytten. Egen transport

16-17/5 Grænse Marchen  40 + 40 Fredag HVK ODD 

 Primær kontrolmarch  ENO

31/5 Ø-vandring   30 07:00  HVK ODD 

 Vedligeholdelse af formen  07:45 Thurø Plejecenter, Bergmannsvej 17

7/6 Odins Bro Vandring  Tilgår ENO ENO. Egen transport

13-14/6 Elfsborgsmarschen  40 + 40 Fredag 

 Weekend-march   ENO TRFS ledet aktivitet. ENO

19-21/6 Pathfinder March  46 miles Fredag  TRFS ledet aktivitet. ENO 

     ENO 

20/6 Fanemarch HDFYN seminar Tilgår ENO Kun på ordre fra CH HDFYN

20-21/6 15. Slagelse March  40 + 40 ENO ENO 

 Alternativ kontrol-march 

FED skrift = primært holdaktivitet. (grøn) 

Almindelig skrift = mulig holdaktivitet.(rød) 

kursiv skrift = ved eget initiativ.(blå)

25-26/4 Ravning Brovandring  40 + 40 Fredag HVK ODD 

 Weekendmarch  20 + 20 ENO



28 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

Historikermøde og historisk arbejde
Major Ole Nielsen, OPU01

01/2015

 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
afholder igen i år møde for 
kompagniernes historikere.

Mødet tager udgangspunkt i direktivet for det 

historiske arbejde ved HDFYN, som kan læses 

herunder, og som i øvrigt er en del af HDFYN 

virksomhedsplan.

Derudover vil der blive en dialog imellem de 

enkelte historikere om erfaringerne i det historiske 

arbejde i underafdelingen, samt det sidste nye 

fra det historiske arbejde på kommando- og 

hjemmeværnsmuseums niveau.

Det historiske arbejde ved HDFYN. 
Hjemmeværnet har eksisteret i mere end 60 år. 

Netop dette faktum understreger betydningen 

af, at så meget historisk materiale som muligt, 

modtages, indsamles, registreres og opbevares til 

glæde og gavn for interesserede og for eftertiden, 

men ikke mindst i respekt for de, der var med til at 

etablere hjemmeværnet, og dem der har medvirket 

til at skrive historien.

Hjemmeværnets historie er lokalhistorie, og det er 

på alle niveauer, at historien om Danmarks frivillige 

forsvar opleves og dermed skabes. Det er også her, 

at de begivenheder, der danner historien, skrives, 

samles, foreviges og opbevares, alt med henblik på 

senere fortolkning og formidling.

Mange forskelligartede brikker er allerede, og vil 

fortsat blive en del af det puslespil, der danner 

historien om det samlede danske frivillige militære 

forsvar, og hermed Hjemmeværnets historie.

Det er en historie, der i mange henseender er en 

del af Danmarks nationale historie og dermed også 

en del af landets kulturelle arv.

 

Et led i traditionsplejen er også at kunne 

belyse den organisatoriske, taktiske, tekniske 

og kulturelle udvikling gennem tiderne, både i 

selve Hjemmeværnet og i forbindelserne til det 

øvrige samfund. Det gøres gennem modtagelse, 

indsamling, registrering af historisk materiale samt 

ved opbygning og vedligeholdelse af historiske 

arkiver og samlinger.

For det personel, frivillig som fastansat, der 

medvirker i det historiske arbejde, vil det være en 

grundlæggende forudsætning at kende og leve op 

til de forpligtigelser og det ansvar, der automatisk 

følger med behandling, administration og benyttelse 

af det historiske materiale.

Personellet skal sikre, at hverken klassificerede 

sager eller andre følsomme personoplysninger 

kompromitteres. Der skal være en ubetinget 

tavshedspligt med sådanne oplysninger.gså 

garantere, at alt bliver opbevaret efter de givne 

forskrifter, samt at det opbevares så forsvarligt som 

muligt, også af hensyn til brand og tyveri. Ingen 

effekter m.v. eller dele deraf må på noget tidspunkt 

kunne overdrages enkeltpersoner eller sælges.

Mål for det historiske arbejde ved 
Hjemmeværnsdistrikt Fyn.

•     Beskrivelse af Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 

historie fra oprettelsen evt. med udgangspunkt i 

det forløb, som førte til nedlæggelse af de gamle 

distrikter og oprettelsen af et distrikt på Fyn. 

•     Indsamling, sortering og registrering af 

historiske artikler. 

•     Afholdelse af et årligt møde for de historiske 

medarbejdere ved UAFD.
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Opgaver for Hjemmeværnskompagnierne ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Fyn.

•     Beskrivelse af UAFD historie fra oprettelsen, evt. med udgangspunkt i den allerede beskrevne historie. 
•     Indsamling, sortering og registrering af historiske artikler. 
•     Deltagelse i Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn årlige møde for de historiske medarbejdere ved UAFD.

******

Nyt fra Hjemmeværnets museum i Frøslev. 
Der skal fremover etableres et formaliseret samarbejde mellem HJV Museet og distrikterne. 
Besøgsrunde ved Hjemmeværnsdistrikternes historiske udvalg indføres. (Første møde er fastsat til den 19. 
marts.) 
HJV Museet får sin egen Facebook gruppe. 
HJV Museet får link på hjv.dk 

01/2015

 
Historisk udvalg ved HDFYN 
Inge Jagd Sørensen

Det historiske udvalg (HISU) ved HDFYN søger interesserede, der vil hjælpe med det 
historiske arbejde på distriktsplan. 

Vi er pt. et par hjemmeværnsfolk, der interesserer os for den historie, der ligger i det nuværende distrikt 
og i de tre distrikter, vi er opstået af. Vi arbejder ud fra de givne rammer omtalt i den foregående artikel af 
major Ole Nielsen.

Vi har fået overdraget en hel del materialer (mest papirer) fra Hjemmeværnsdistrikt Østfyn (1962-1999), 
lidt fra Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn (1949-2001) og ret meget fra Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn 
(1949-2001).

Desuden har vi kasser med materialer fra kompagnier, som ikke eksisterer mere, som vi skal have sorteret 
og arkiveret., så de kan findes frem, såfremt det bliver interessant i fremtiden.

Til dette arbejde kunne vi godt være flere, så har du interesse for historien bag Hjemmeværnet på Fyn, så 
kontakt os, eller kom på Højstrup en torsdag eftermiddag, hvor vi er der. Vi mødes i vore lokaler i Vagten 
(+) den 1. og 3. torsdag (hvis helligdage ikke ændrer det), og vi er der i tiden 12.30 til 15.00. KIG IND.

Kontakt os således: 
Steen Riber Schultz, 24433203, hdfyn-hist1@hjv.dk 
Ole Sørensen, 40325999, amasone@mail.dk 
Inge Jagd Sørensen, 23718049, hdfyn-red@hjv.dk
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Figuranter, sminkører og kon-
trollanter søges !!!
 

Hvem end det er, der får brug for figuranter, sminkører eller kontrollanter 
på Fyn, kan de nu på Facebookgruppen ”Figuranter til Fyn” annoncerer 
deres aktivitet, så folk kan tilmelde sig.

•     Beredskabsøvelse, kompagniøvelse eller førstehjælpskursus.  

•     Hjemmeværn, sygehus, politi eller beredskab. 

For interesserede ligger der en del spændende aktiviteter i fremtiden. Lige fra kompagnier der skal have 

førstehjælp, til den store katastrofeøvelse på Storebæltsbroen. 

Så kig ind på Facebook, støt op om gruppen og deltag! 

Vi sætter folk på de mest sjove og mærkelige opgaver,  

hvor løsningen ikke altid er lige til. Men frem for alt, har  

vi nogle gode timer, hvor læring og spas går hånd i hånd.

Kom og vær’ med 

Sergent Sanne Jagd og sergent Helle Hansen. 

Kontakt på: hellehjv@hotmail.com

01/2015
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Omklædning til uniform M/11, 
MTS uniformssystem 

01/2015

 

Af Claus Engelbrecht Jensen, materielmester

Omklædning af frivillige hjemme-
værnssoldater fra uniform M/84 til 
uniform M/11 påbegyndes i 2015.

Omklædningen gennemføres i perioden 2015-2017, 

og omfatter i alt ca. 12.000 frivillige.

Omklædning til MTS uniform består af:

•     Kampuniformsjakke og buks M/11, alm.  

-     Kampuniformsjakke og buks M/11, let 

•     Regnjakke og buks M/11 

•     To hætter M/11 t/jakker 

•     Felthue M/11

Følgende skal afleveres:

•     Kampuniformsjakke og buks M/84, alm. 

•     Kampuniformsjakke og buks M/01, let 

•     Tjenesteuniformsbuks M/84 

•     Hætte M/84 

•     Felthue M/84 

•     Kamphue M/84 (PO) 

•     Regnjakke og buks M/96

Følgende enheder omklædes i 4.kvartal 2015 og 1. 

kvartal 2016:

•     INFHVK Fyn 

•     POHVK Odense 

•     POHVK Sydvestfyn 

•     POHVK Middelfart

Oppakningssystem M/96 og hjelm M/96 skal fortsat 

anvendes. 

Kamphue indgår ikke i MTS uniformspakken, hvorfor 

POHVK indtil videre vil få felthue M/11 udleveret.

Omklædningen gennemføres praktisk ved, at 

OMRDEP udfører måltagning i 1. kvartal 2015 

af aktive medlemmer fra ovenstående enheder, 

hvorefter uniformerne bestilles i respektive 

størrelser.  

OMRDEP modtager uniformer fra hoveddepot, og 

herefter foretages en egentlig ombytning.

Det er endnu ikke truffet en beslutning om, hvorvidt 

Marinehjemmeværnet skal omklædes. 
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”Den nye frække dreng i klassen”.

03/2014

 
Af Lotte Bernstoff, IT-officer

Som alle andre steder her i tilvæ-
relsen – skal den sidst ankomne 
lige falde til, og tilpasse sig det 
nye sted. Forventninger og ikke 
mindst krav bliver sat på prøve, og 
undervejs vil der som regel altid 
sker nogle sammenstød.

HJV.DK  har nu vænnet sig til den nye klasse – men 

har klassen vænnet sig til HJV.DK ? Sandsynligvis 

ikke.  

 

Men ikke desto mindre er det denne version, som 

vi skal bruge i hverdagen, så derfor er det vigtig at 

vi forstår ”den nye dreng”. Der har været mange 

begyndervanskeligheder, men størstedelen er nu 

blevet tilrettet.

 

Selvfølgelig skal vi vende os til nye procedurer og 

for visse funktioner – lidt flere omstændigheder. 

Dette er naturligvis ikke for at genere, men mere for 

at gøre systemet mere kompatibel med fremtiden. 

Systemet er derfor bygget op således, at der er en 

udmærket hjælpefunktion – som der skal bruges 

først, inden man søger hjælp andre steder.

”Den nye dreng” og jeg er nu nået til fælles 

forståelse, så nu kan jeg tilbyde min hjælp.

Der er mulighed for at kontakt mig på DST 

hver tirsdag mellem kl. 0800 – 1530.

Man kan vælge at komme forbi, ringe eller sende 

en mail.

Mobil: 72 13 27 14

Mail: 368537@hjv.dk, hdfyn-sek03@hjv.dk  

eller hdfyn-sek03@mil.dk
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IT Workshop

Af Inge Jagd Sørensen 

HJV.DK version 2 blev introduceret den 1. januar 2015, og både op til dagen og efterfølgende, har der 

været afholdt adskillige kurser rundt om i kompagnierne m.v.

Lørdag den 17. januar var IT befalingsmænd m.fl. til den første workshop i emnet "hjv.dk".

Der var mange emner på dagsordenen, da instruktørerne bød velkommen til dagens workshop.

Alle deltagere havde i forvejen gennemført de digitale uddannelse på FELS.DK, der skulle til, så det var et 

spørgsmål om "hands on" hele dagen.

Først skulle ens egen platform rettes til, og det bliv sikret, at man nu kunne nås på mail både via MA 

nummer og funktionsmail, evt. kombineret med egen private mail.

Dernæst var det emner som oprettelse af aktiviteter, udgivelse af nyheder m.v. der skulle igennem.

Tak til de tålmodige instruktører, vi ser alle frem til nu at være bedre til at bruge den nye platform.



34 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]01/2015

 

Kaptajn Kjeld Hovmøller, ledende informationsofficer

INFO elementet (INFOELM) ved distriktet er sat i verden for at støtte 
distriktets underafdelinger i deres informationstjeneste og være ansvarlig 
for gennemførelse af større informationsaktiviteter på distriktsplan.

Alle disse opgaver kan kun løses, hvis der er ressourcer til det. Det være sig både økonomiske, men også 

personelmæssige ressourcer. De økonomiske midler er stort set til stede, der hvor vi har udfordringen lige 

nu er på personel siden.

Der er en række funktioner i INFOELM der mangler at blive besat, derfor søger vi nu egnede og inter-

esserede medlemmer til at overveje, om det kunne være noget for jer. Det er dog vigtigt,at pointere, at 

det ikke er en strandhugst rundt i kompagnierne, jeg er ude på, men skulle der være nogle fra den aktive 

struktur der ønsker at skifte funktion, skal det være i samråd med jeres nærmeste fører. Så tager vi en 

snak om det.

Jeg ser også muligheden for, at der måske sidder nogle ude i vores reserve, som har kvalifikationerne og 

gerne vil i gang igen. Så er her en super mulighed for at arbejde med et meget vigtigt og spændende 

område, som hele tiden er i udvikling.

Lige nu mangler jeg personel i følgende funktioner:

-     Informationsofficer (IOF) 

-     Redaktørhjælper 

-     Udstillingsleder 

-     Udstillingshjælper 

-     Historiker

Hvis der er nogle af disse funktioner du lige mener, er dig, så kontakt mig endelig for at høre 

mere om dem.

Jeg kan kontaktes på mobil 25528276 eller på mail hdfyn-ldiof@hjv.dk.

INFO-elementet
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Hvad mener du?  
Af Hjemmeværnskommandoen

Er du tilfreds med udbuddet af uddannelser? Hvordan oplever du 
administrationen som frivillig? Har depotet åbent, når du har tid? Du 
har mulighed for at bidrage – og dermed få indflydelse på fremtidens 
hjemmeværn.

Det er næppe gået mange i Hjemmeværnet forbi, at der er forandringer på vej. I forlængelse af 

budgetanalysen skal Hjemmeværnet udfærdige en plan for, hvordan man foreslår de bebudede 

besparelser gennemført.

Til brug for dette arbejde ønsker Hjemmeværnskommandoen at foretage en ’temperaturmåling’ på, 

hvordan underafdelingerne oplever det nuværende serviceniveau fra den faste struktur; og hvordan 

man ser behovet for støtte fremover. Det sker i form af en spørgeskemaundersøgelse på hjv.dk, hvor alle 

frivillige opfordres til at deltage.

Involvering er et nøgleord 

”Nøgleordet er involvering,” siger chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.”De svar, vi 

får, bliver vitalt for arbejdsgruppernes videre proces. Derfor håber jeg personligt på, at rigtigt mange 

hjemmeværnsfolk vil bidrage til undersøgelsen.”

Arbejdsgrupperne, der er sammensat af frivillige og faste, skal se på en række delområder. Det gælder 

bl.a. uddannelse, informationstjeneste, logistik og it. Spørgeundersøgelsen dækker de samme områder. 

Du kan vælge kun at svare på det, som interesserer dig. Der er således intet krav om, at du skal forholde 

dig til administration, hvis du primært er interesseret i uddannelse.

Vil du være med til at præge fremtiden? 

Undersøgelsen er åben og tilgængelig på hjv.dk bag log in fra og med i dag og frem til 4. marts 2015.

FAKTA: Sådan kommer det til at foregå. 

Forårets forligsarbejde er inddelt i tre faser:

 •    FASE I (februar til marts): Afdækning af dimensionerende faktorer til grundlag for arbejdsgruppernes 

      arbejde (spørgeundersøgelsen). 

•     FASE II (marts til maj): Arbejdsgrupperne udarbejder deres anbefalinger m.v.  
•     FASE III (maj til juni): Forligssekretariatet samler arbejdsgruppernes bidrag og afleverer til 

Forsvarsministeriet med henblik videre politisk behandling.              

 Under alle faserne vil Hjemmeværnskommandoen tilsikre løbende information, bl.a. via hjv.dk, 

nyhedsbreve m.v.

01/2015
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https://www.hjv.dk/oe/HDFYN/
medlem/Sider/Link/Nyhedsbrev
  
Jf. HDFYN Nyhedsbrev 2014

Hjemmeværnskommandoen har besluttet, at vores gasmaske CBRN-maske M/69 ikke 

længere må anvendes i hjemmeværnet.

Det sker i henhold til Forsvarets Ingeniør og CBRN Center, som har fastslået at gasmaske M/69 ikke må 

anvendes mere, da den teknisk er forældet og ikke længere yder den ønskede beskyttelse i forbindelse 

med brug af CS gas og røgmidler.

Derfor skal gasmasken M/69 og filtrator M/69 inddrages.

Selve gasmasketasken (ABC-taske M/96) skal ikke afleveres. Den kan anvendes til opbevaring af andre 

ting.

01/2015

 
Nyhedsbrev UGE 3 - 2015

Takster pr. 06 JAN 2015 Lønlignende ydelser  
sats 1  Kr. 276,92 
sats 2  kr. 168,40 
sats 3  kr. 100,48 
sats 4  kr.   66,99  
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste pr. dag   kr.    827,00  
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste pr. uge max   Kr. 4.135,00 

Kørselsgodtgørelse sats B     kr.        2,05  
Kørselsgodtgørelse sats A (60-dages reglen)*   kr.        3,73 

Godtgørelse til hunde under uddannelse i op til 2 år  kr.  1.000,00  
Godtgørelse for godkendte hunde    kr.  2.500,00 

Kostpenge (Kvittering pr. person):  
morgen  kr.  42,00  
frokost  kr.  48,00  
middag  kr.  60,00  
Lokalforplejning (deltagerliste + kvitteringer)  
morgen  kr.  60,60  
frokost  kr.  121,20  
middag  kr.  121,20 



37DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

 
Nyhedsbrev UGE 6 - 2015

Ny ”kort fortalt” folder kan bestilles fra uge 6 på HVS.  
Hjemmeværnets ”Kort fortalt” hvervefolder har fået nyt format og design, for at være i tråd med 
Hjemmeværnets øvrige kampagnemateriale.  
”Vi stiller op. Hjemmeværnet – kort fortalt” er titlen på den nye hvervefolder, der kan bestilles fra 
Hjemmeværnsskolen fra uge 6.  
Tanken bag den nye folder er, at den skal skabe interesse for Hjemmeværnet, så læseren inspireres 
til at besøge vistillerop.dk for at søge ydereligere information. Dette sker bl.a. ved, at læseren møder 
Hjemmeværnets ”rollemodeller” i folderen. Via en QR kode kan læseren gå direkte ind og se portrætfilmen 
med den enkelte person på sin smartphone eller tablet.  
Tidligere versioner af ”Kort fortalt” hvervefolderen skal kasseres, så snart HVK har bestilt og modtaget den 
nye folder.

 
HDFYN Nyhedsbrev nr. 7 -2015

Fyns politi har et stigende behov for hjælp til trafikregulering i forbindelse med de store 
civile arrangementer, der foregår på Fyn.

Derfor tilbydes det nu, at alle medlemmer af Hjemmeværnet der har gennemført LPU, kan få et 
færdselsreguleringskursus.

Kurset har til formål, at give kursisten den nødvendige viden, de nødvendige færdigheder og 
kompetencer til selvstændigt og ansvarligt, at kunne foretage vurdering af færdselsforhold og udføre 
færdselsregulering.

Fyns politi gennemfører kurset den 18 APR fra 0900-1400.

Kurset er oprettet på hjv.dk. 
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Odense får et Veteranhjem
 
Folketinget har 17. december 
bevilliget 8 millioner kroner til 
etableringen af et veteranhjem i 
Odense. Dermed er finansieringen 
på plads.

Pengene kommer fra en ekstraordinær 

éngangspulje afsat til etableringen af nye 

veteranhjem i Danmark og til at styrke 

eksisterende tilbud. Dermed er Odense et stort 

skridt nærmere realiseringen af det veteranhjem, 

veteraner fra hele Fyn har ytret ønske om.

Vi er meget glade for Folketingets beslutning om 

at bakke op om vores ønske om at skabe det 

rette sted for hjemvendte soldater. Det har længe 

været et stort ønske, at vi her på Fyn skal kunne 

tilbyde veteranerne et sted at være, både når 

de blot har lyst til at møde andre med samme 

erfaring, men ikke mindst når krigens oplevelser 

har sat sine negative spor, der spænder ben for 

den hjemvendtes soldats videre tilværelse. Den 

Posttraumatiske Stresslidelse PSTD kan ramme 

hvem som helst af de hjemsendte, og så er det 

vigtigt, at vi som samfund kan tilbyde både hjælp 

og netværk, siger Major Henrik Dyhr.

Etableringen af veteranhjemmet er planlagt som et 

selvstændigt byggeri i forbindelse med det 102 år 

gamle soldaterhjem Dannevirke på Sdr. Boulevard 

i Odense.

Indvielse forventes at blive i løbet af 2016.

Forsvarsministeren og og forsvarspolitisk ordfører 

Trine Bramsen har først i marts være på stedet, for 

at høre om projektet.

 

Kom til café-eftermiddage for 
veteraner og pårørende. 

Som optakt til det kommende Veteranhjem i Odense 

vil vi gerne invitere alle veteraner og pårørende til 

café-eftermiddage på Dannevirke Soldaterhjem.

Café-eftermiddagene vil ligge to eftermiddage om 

måneden. Du vil bl.a. kunne møde frivillige fra 

netværket omkring det kommende Veteranhjem 

Odense, tilbringe hyggelige timer i godt selskab, 

give input til kommende aktiviteter og knytte bånd 

til andre veteraner.

Følgende datoer er fastlagt: 

Mandag d. 13/4 

Mandag d. 27/4 

Alle dage er fra 13.00 til 16.00, og flere datoer vil 

følge. 

Du skal ikke tilmelde dig, men bare komme som 

du er! Vi glæder os til at se dig på Dannevirke 

Soldaterhjem

Ny øl støtter Veteraner. 
Gundestrup Mejeri og Bryghus, har 9. januar sendt 

en ny øl på markedet.  Veteran Pilsneren er lavet for 

at vise vores support til de danske krigsveteraner, 

og den indsats de yder, fortæller indehaver Jørgen 

Hoff.

Veteran Pilsneren er en klassisk pilsner, og 

Gundestrup Mejeri og Bryghus giver to kroner pr. øl 

til www. bloodofheroesdanmark.dk samt 0,25 kr. pr. 

Veteran Pilsner til www. familienetværket.dk (den 

gule sløjfe).

Veteran Pilsneren vil blive solgt på alle kaserner 

(messer og kantiner), men vil også være i 

sortimentet hos kiosker, restauranter og værtshuse, 

som ligger i nærheden af landets kaserner.
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Minder fra 2. verdenskrig

Mindesten 
opsat ved 
Husmandsskolen i 
Odense (Tarup).

Mindetavle opsat ved 
lægeboligerne ved 
Odense 
Universitetshospital.

Mindesten opsat 
ved Landet 
forsamlingshus på 
Tåsinge

01/2015
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