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Så er foråret 2018 slut, og sommeren er over os.

Der har i den grad været travlt på alle fronter. 
Der har været mange øvelser spredt ud over øerne, og der har været flere kompagnier, der på forskellig 
vis har markeret, at Hjemmeværnet er til stede i det lokale område.

Godt gået alle mand, og en velfortjent ferie, også til dem, der har aktiviteter hen over sommeren.

I dette lille blad er det forsøgt, at vise mangfoldigheden i de aktiviteter, der har været gennemført. 
Tak til dem, der har bidraget med artikler og/eller fotos.

/Redaktøren

DistriktsNyt 2-2018
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Nye ”grønne” på distriktet.
 
14. maj tiltrådte major Morten Haubro, der hidtil har siddet som leder af planlægnings-
elementet ved Landsdelsregion Vest i stillingen som chef for operations- og uddannelsessektionen 
(CHOPU).

Kaptajn Andreas Ecksteen Kofoed er tilgået OPUSEK i stillingen S27. 
Andreas har sagsområderne HUTJ og RYDASS samt HVK Nyborg, Kerteminde og Ørbæk. Han kommer 
fra en stilling i Forsvarets Personalestyrelse, og kommer oprindeligt fra Livgarden. Hans mail adresse er 
HDFYN-S27-01 Kofoed, Andreas Ecksteen

LOG-sektionen (S4) har også fået ny medarbejder. Han hedder Dennis Cordua Mortensen.  
Dennis har en fortid i Hæren, hvor han er kampvognsuddannet og spejderuddannet, derefter kom han 
til Flyvevåbnets Eskadrille 660 i Karup. 
(Dennis afløser Carsten Lindholm, der har søgt nye udfordringer i den civile verden.)
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Den 17. marts 2008 blev lyset slukket
 
Kaptajn Christian Damholt kom til at skrive historie, som den første faldne soldat i 
Hjemmeværnets tjeneste.  
Udsendt som CIMIC officer, med den opgave at deltage i den civile opbygning i Helmand-provinsen i 
Afghanistan, blev han d. 17. marts 2008 dræbt af en selvmordsbomber. En skæbne langt fra den drøm, 
han ellers havde, om at komme til at gøre karriere i forsvaret. 

10 år er gået

I dag, lørdag den 17. marts 2018 samledes familien og tidligere kollegaer, ansatte som frivillige, for at 
mindes en utroligt afholdt, morsom og engageret officer. En officer og kammerat, der alt for tidligt gik 
bort, i en tjeneste, hvor han gjorde alt for at hjælpe de svage.

 
I dagen anledning var der blevet ophængt et nyt foto på væggen, ud for det lokale der kaldes Christian 
Damholt stuen, det sidst kendte foto der findes af Christian, som i den grad viser den glade soldat, han 
var, og som de mange, der kendte Christian, husker.

Christian blev født den 29. maj 1974, og blev således kun 33 år gammel.
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Den 17. marts 2008 blev lyset slukket
 
Christian Damholt var garder fra hold NOV 94 og han forlod Livgarden som sergent. 

Efter hjemsendelsen tog han en civil uddannelse, og han gik ind som frivillig i Hjemmeværnet, hvor han 
blev leder af en indsatsgruppe bestående af tidligere værnepligtige.  
Efter endt civiluddannelse blev han af Hjemmeværnet på Nordfyn tilbudt fast ansættelse med henblik 
på uddannelse som officer. Han kom på Hærens Officersskole og tog afgangseksamen i maj 2005.  
Derefter forrettede han tjeneste som uddannelsesofficer ved Hjemmeværnet.

Hans blandede civile og militære baggrund gjorde ham optimalt egnet til jobbet som CIMIC officer 
i Afghanistan og han blev udsendt den 2. februar 2008. Den 27. marts 2008 blev han begravet ved 
Dalum Kirke tæt på sit hjem. Han fik en militær begravelse foran blandt andet Odenses borgmester, 
forsvarschef Hans Jesper Helsø og forsvarsminister Søren Gade samt hundredvis af familie, venner og 
kolleger.

Som ansat i Hjemmeværnet – ved det daværende Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn – tilhørte Christian 
Damholt ikke noget regiment. Det har fået betydning for hans eftermæle, idet Hjemmeværnet ikke 
har nogen tradition for hvordan man mindes faldne soldater. En mindeplade blev opsat ved distriktets 
hovedindgang året efter det skete, ved hjælp af en indsamling blandt kompagnicheferne og et tilskud 
fra Hjemmeværnsfonden. 

På Hærens Officersskole, hvor der i mange år har været en mindetavle for Danmarks faldne soldater, er 
der senere opsat en mindetavle for faldne i nyere tid, herunder Christian Damholt og Anders Storgaard, 
der begge er faldet i Afghanistan.
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9. april blev mindet på Odense kaserne
 
Inge Jagd Sørensen, redaktør

Klokken 8 blev flaget hejst på flagstangen - først på hel, og derefter firet ned på halv stang, til 
minde om de faldne den 9. april 1940.

Der blev herefter lagt krans og blomster ved mindetavlen, der bærer navne på de folk fra Fyn, der 
mistede livet den sorte dag i Sønderjylland.

Der var deltagere fra soldaterforeninger, Fyns Militærmuseum og fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn. 

Én af de overlevende fra dagen, Ole Bjørnsen var til sted med sin familie. 

Der blev ligeledes lagt blomster ved mindestenen på Assistens Kirkegård for to faldne; Poul Søgaard og 
Frode Nielsen og ved sergent Vous grav på Humble kirkegård.
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Kranse på Fyn 4. og 5. maj 
 

Assistens Kirkegård, Odense Hvidkilde, Sydfyn

.Gals Klint ved Middelfart, 
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4.maj fejret i Svendborg
 
Af Palle Christiansen, HVK Sydfyn

I år er det 73. gang, at danskerne fejrer befrielsesaftenen, den 4. maj. 

I Svendborg blev der afholdt en smuk mindehøjtidelighed i Kapellet på Assistens Kirkegård i Svendborg. 
Endnu en gang en bekræftelse på, at 4. maj og traditioner i det hele taget, betyder noget for 
Hjemmeværnet.

Udover hjemmeværnsfolk var der flere kendte personer: Oberst Flemming Agerskov, Christian Greve 
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn fra Hvidkilde Slot og Svendborgs borgmester, Bo Hansen. De 3 personer oplæste 
navnene på de faldne frihedskæmpere fra Sydfyn. Den kirkelige ceremoni blev ledet af feltpræst Henrik 
Nedergaard, som til daglig er sognepræst i Fåborg/Diernæs sogne.

Første del af arrangementet sluttede med kransenedlægning ved Frihedskæmpernes mindesten på 
kirkegården, ledsaget af trompetspil. Det var meget højtideligt!

Herefter kørte deltagerne til Sølund.

4. maj er vores ”rygrad” 
Ved den efterfølgende parade på Sølund, deltog i alt 70 personer, inklusive pårørende og øvrige 
gæster. Fungerende distriktschef, Oberst Flemming Agerskov, chef for Landsdelsregion Vest uddelte 
tegn og udmærkelser.  Der var både 50 års, 40 års, og 25 års tegn, samt et enkelt Hjemmeværnets 
Fortjensttegn.

I sin tale, sagde obersten bl.a.: ”Den 4. maj har stor betydning for Hjemmeværnet. Denne dato er vores 
”rygrad”.

Klokken 20:34 lyttede alle til Frihedsbudskabet fra BBC, som det blev oplæst den 4. maj 1945.
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5. maj på Frøbjerg Bavnehøj

 
Traditionen tro samledes hjemmeværnsfolk og pårørende i Mindelunden på Frøbjerg 
Bavnehøj.

Distriktsfanen og kompagnifaner blev ført til Mindesmærket og viceborgmester Karin Christiansen, 
Assens Kommune holdt Frøbjergtalen, og oberst Flemming Agerskov holdt talen fra Hjemmeværnet. 
Pigerne fra Brassband Syd spillede til fællessangene under ledelse af Carsten RUNGSTRØM

Efter afspilning af frihedsbudskabet gik obersten og borgmesteren til mindetavlen, for at lægge hver sin 
krans. Her blev der afsluttet med ”retræten”.

Fanerne førtes nu ned til gæster og tegnmodtagernr, der blev kaldt frem.

Til sidst var der to distriktspokaler, der skulle skifte ejer,  erindringspokalerne for ”Største tilgang 2016” 
af chefen for Politikompagni Assens, og ”Årets skytte 2016” af Klaus Bredgaard, HVK Middelfart. 
Pokalen for ”Størst tilgang i 2017” blev overrakt til chefen for Infanterikompagni Fyn, og pokalen som 
”Bedste skytte 2017” gik (igen) til Klaus Bredgaard.

Herefter blev fanerne ført ud, og en dejlig varm sommereftermiddag var til ende. 
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Hjemmeværnets fortjensttegn 2018

 
”Hjemmeværnets fortjensttegn” blev i år udleveret til:

Allan Rasmussen 
Niels Thorkild Nielsen  
Kit Claudi Grøn-Iversen  
Preben Krejberg Thomsen 



11DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

Tegnmodtagere 2018

 

60 år: 
Povl Hansen DST RES 

50 år:  
Arne Jydby Absalonsen HVK Nyborg  
Knud Bjerring Hansen HVK Svendborg 
Hans Ole Kjær Hansen VFU Ærø 
Niels Aage Mygind Petersen HVK Sydvestfyn 
Arne Jørgensen DST RES  
George Tornvig DST RES  
Elisabeth Rasmine Mikkelsen DST RES  
Bent Winther DST RES  
Søren Peter Rostrøm HVK Odense-Dalum 
Peder Helmann Hansen DST RES  
Erik Tommy Lindblad Christensen DST RES 
Frank Crawford DST RES  
Jørgen Henning Jørgensen DST RES  
Ove Bech Jørgensen DST RES  
Hans Peter Marcussen DST RES  
Jette Marie Madsen STHVK FYN  
Verner Thagaard POHVK Middelfart  
Leif Heidelbach Andersen POHVK Middelfart 
Kai Erik Hansen POHVK Assens  
Jørgen Christiansen POHVK Odense  
Thorvald Petræus Jensen STHVK FYN  
Anders Kurt Simonsen DST RES  
Arne Peter Jul Madsen POHVK Assens  
Jens Arne Dahl Nielsen VHV RES 
 

 
Listerne herefter viser fynske hjemmeværnsfolk, der er tildelt tegnet i året 2018.

De, der ikke var til stede ved de to udleveringer i hhv. Sølund og Frøbjerg, får senere tegnet udleveret 
lokalt i kompagniet.
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Tegnmodtagere 2018
 
40 år: 
Bent Fakkemohs Hansen HVK Langeland 
Jens Jakob Petersen HVK Midtfyn 
Flemming Hedegaard Rasmussen VFU Ærø 
Claus Bekker HVK Nyborg 
Carsten Ingemann Hedehøj DST RES  
Lars Bjarne Knudsen HVK Middelfart  
Mogens Nielsen STHVK FYN  
Bent Thorsted Jensen DST RES  
Anders Peter Munck DST RES  
Steffen Skov Sørensen DST RES  
Erik Hansen POHVK Odense  
Poul Hverkeltoft DST RES  
Ove Nørregaard Petersen DST RES  
Anders Nordahl Lidegaard DST RES  
Erland Birger Christensen DST RES  
Mogens Torpsgaard DST RES  
Carsten Andreassen DST RES  
Aksel Henriksen DST RES  
Henning Hansen STHVK FYN
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25 år: 
Niels Pryds Rasmussen HVK Sydfyn  
Frank P. Oddersborg HVK Ørbæk 
Lizbeth Christensen HVK Nyborg 
Flemming Michael Rasmussen HVK Sydvestfyn 
Vagn Jacobsen HVK Sydfyn 
Katja Sømose Aalbæk Nielsen HVK Midtfyn 
Annette Lykke Mieth HVK Sydfyn  
Michael Susgaard Jensen DST RES  
Poul Erik Bang Rasmussen STHVK FYN  
Paul Aage Nordhald HVK Kerteminde 
Susan Haugaard Johansen DST RES  
Martin  Skaarup DST RES  
Martin Dam Nørgaard Magnussen DST RES 
Morten Skov Jensen DST RES  
Kenny Sten Henriksen STHVK FYN  
Simon Madsen DST RES  
Lone Tobberup HVK Kerteminde 
Sonny Ben Andersen DST RES  
Gunhild Søndergaard Nielsen DST RES  
Heidi Lykke Jensen VHV RES 
Børge Hemmingsen DST RES  
Ole Løvendahl Uldum DST RES  
Susan Haugaard Johansen DST RES  
Jannik Elsborg Jensen HVK Nordfyn 
Henrik Pedersen DST RES  
Ulla Pia Hansen DST RES  
Poul Erik Møller DST RES  
René Falkenberg Jensen MUHVK SYD  

Tegnmodtagere 2018
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Marchen til Krigergravene
 
Ove Bech Lehmann Weng

Marchen til Krigergravene på Kr. Himmelfartsvej, 10. maj 2018 i Svendborg.

Tak for endnu stor dag, hvor vore faldne blev mindet og æret.
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Vinterens sidste sne
 
Inge Jagd Sørensen, redaktør 

Hjemmeværnet blev indsat mod snemængderne på Sydfyn den 28. februar

Hjemmeværnet på Fyn blev kl. 16.30 kontaktet af Fyns Politi, da der var brug for tung assistance på 
Sydfyn på grund af sne. Frivillige hjemmeværnssoldater blev indkaldt til distriktet, hvor de klargjorde de 
to bæltekøretøjer, og satte kursen mod Sydfyn. 
Det ene blev placeret hos Ambulance Syd i Svendborg og den anden i Rudkøbing. Derud over blev der 
indsat et tungt køretøj fra hjemmeværnsgården på Sølund.

På Ærø er der lavet en lokal aftale mellem Politiet og Hjemmeværnet, så her er der også ekstra 
beredskab, hvis der er brug for hjælp.

Opgaven er, at støtte ambulancer og andre redningskøretøjer med bæltekøretøjer, andet materiel og 
frivillige hjemmeværnssoldater, hvis det bliver nødvendigt.

Torsdag morgen meldes der en rolig nat. Bæltekøretøjerne har ikke været indsat, men vagten kører 
stadig.- og Fyns Politi melder, at der stadig er rigtig meget sne på Sydfyn fra Svendborg og langs 
sydkysten til Assens.  

Også de fynske øer er hårdt ramt af sneen - Langeland, Tåsinge og Ærø har fået store mængder sne de 
seneste dage, og det fyger stadig. Så hvornår vagten slutter ved ingen endnu. 
- Jeg har indkaldt vagthold til i morgen fredag, da jeg ikke tror, at vi bliver frigivet foreløbig, siger 
Johnny Larsen ved middagstid torsdag, der er en af de frivillige, der kører bæltekøretøjet på Tåsinge. 
- Det fyger meget, og mange af de små veje er lukkede.

1. marts 
Begge PMV er kaldt hjem. PMV’en forlod Langeland i snestorm, 5 cm nysne og stiv kuling! 
De kom aldrig i aktion.
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Uge 12 i Nymindegab
 
Inge Jagd Sørensen, redaktør 

Ugen startede med enkelte uddannelser i den første 
weekend, men mandag og de efterfølgende dage var der hver 
morgen samlet omkring 100 kursister til appel og dagens 
uddannelser.

Kaptajn Martin Holstebro holdt talen ved morgenappellen mandag 
morgen: 
- Det er nu 3. gang at vores distrikt holder den årlige uddannelsesuge 
i Nymindegab. Fremmødetallet i dag er lige under 100, kursister og 
hjælpere inklusive. Heraf er de 80 kursister, og det synes jeg er ret 
flot.

I år er der lagt vægt på de soldatermæssige færdigheder, som er 
fundamentale uddannelser for driften af Hjemmeværnet. Selv om det 
bliver kolde dage, så nyd det alligevel. Befalingsmændenes førervirke 
er rygraden i det hele, og det er gældende for alle funktioner.  
- Det er efterfølgende vigtigt at gå hjem og sørge for at præge 
underafdelingen.
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Uge 12 i Nymindegab
 
Man siger, at det tager 5 år at indføre noget nyt i Hjemmeværnet. 
Det skal også nok passe. Men det gælder nok ikke uddannelsen på 
det nye Maskingevær M/60, hvor antallet af kursister er rigtig stort.

Vigtig uddannelse i at udføre transport med farlig gods. Udvidede 
krav til Hjemmeværnet, og en ny måde at blive stillet til ansvar for en 
myndighed.  
- Det kræver uddannelse!

En anden vigtig del af at være på uddannelsesuge er, at deltage i den 
sociale del, og udbygning af kammeratskab.  
- Det opfordrer jeg også til. Nyd opholdet - var de afsluttende ord fra 
kaptajn Martin Holstebro.

RED: Der var mange uddannelser igang hele ugen, og det vil være 
langt (og mindre interessant) at fortælle om den enkelte, så de viste 
billeder må vise, den mangfoldighed der var overalt. 

Uddannelsesugen i 2019 er ligeledes planlagt til uge 12.  
Vi ses!
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Hvervedag i Søndersø
 
Inge Jagd Sørensen, redaktør

Hjemmeværnskompagni Nordfyn brugte lørdagen til, at vise "flaget" ved SuperBrugsen i Søndersø.

Der havde folk lejlighed til at se køretøjer og materiel og tale med folk fra kompagniet.

Desuden gik to sminkede bevogtningsfolk med basis og våben rundt ved de omkringliggende 
forretninger, hvor de fik lov til at opsætte en lille plakat omkring kompagniet.
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Færdselsreguleringskursus
 
Inge Jagd Sørensen, redaktør

Forårets og sommerens idrætsaktiviteter stod for døren, og dermed travle dage for bl.a. 
politikompagnienhederne. 

Derfor var det dejligt at se, at 19 soldater fra enheder fra hele Fyn brugte weekenden den 7-8. april på, 
at tilegne sig færdigheder. De er nu klar til at supplere de mange, der tidligere har brugt mange timer, 
på at hjælpe politiet med at afvikle cykelløb, løb m.v.

Lørdagen var uddannelse og træning på Slipshavn, og om søndagen var tre lyskryds ved havnen i 
Odense slukket, så hjemmeværnsfolkene i de gule jakker, dirigerede trafikken. 

Kursisterne gav udtryk for, at der var sommerfugle i maven, når man første gang begav sig ud midt på 
vejen, men at man hurtigt faldt ind i opgaven.

Generelt var der stor forståelse for deres tegngivning, og kun en enkelt trafikant gav udtryk for sin 
utilfredshed. 

En ung dame med barnevogn, som var usikker på hvad hun måtte, var ikke bleg for at spørge sig for; - 
det er jo længe siden, jeg har været udsat for det, sagde hun og smilede.
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Midtfyn kontra Sydvestfyn
 
Bøjden: Torden og lynild? Måske ikke, men bestemt krudt og kugler.

Hjemmeværnssoldater fra Midtfyn og Sydvestfyn mødtes til den årlige gruppekonkurrence på Bøjden 
Skydebane i Faaborg lørdag 14. april.

Soldaterne dystede i discipliner som skarpskydning, skydning i makkerpar, førstehjælp, samarbejde, 
sundheds- og træningsvejledning, bevogtning, taktik og almindelige soldaterfærdigheder.

Årets vindere blev bevogtningsgruppen fra HVK Midtfyn.
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Hjemmeværnets Brassband Syd
 
Af Merete Hartvig Pedersen

Brass Band Syd gennemførte den 26. april Årsprøven 
2018.

Samtidig har vi i dag måttet sige farvel til vores dygtige og 
engagerede dirigent gennem mange år, Helle Christiansen, 
som har valgt at stoppe, for at hellige sig et nyt projekt som 
selvstændig.

- Vi siger dig tusind tak for alt det du har gjort for 
Hjemmeværnets Brassband Syd. Du har igennem alle årene 
leveret en indsats udover det sædvanlige, og derfor er det 
mere end velfortjent at du i dag har modtaget Commander's 
Coin af Oberst Flemming Agerskov:

”Tildeles personer som har ydet en ekstraordinær indsats” 
Mønten symboliserer den taknemmelighed, som chefen ønsker 
at udtrykke.  
Kan tildeles civile såvel som militære personer”.

Tak Helle, fra alle dine piger.

RED. 
Orkestret var i fuld gang hele foråret, og herunder er vist et  
par eksempler.



22 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

Historikerudflugt til Ollerup
 
Af Steen Riber Schultz

Distriktets Historiske Udvalg (HISU) havde inviteret alle kompagniers historikere med på 
en udflugt til Svendborg den 30. april.

Optakten til vores udflugt til Ollerup var den værste tænkelige, idet et uvejr startede ved middagstid 
med stærk blæst, hagl, lyn, torden og styrtregn. 
Men det blev heldigvis tørvejr, og vi samledes ved indgangen til deres Bunkermuseum.  
Her fortalte Guiden, der er tidligere lærer på højskolen, og i dag er formand for foreningen til det 
lille bunkermuseum, at bunkerne (der er flere i området) blev bygget, fordi det var flyveruten for 
bombetogter i Tyskland, og at Tyskerne havde taget skolerne i området til uddannelsessteder.  
Dernede er der en masse plancher, som fortæller om Ollerup under krigen, og om modstandsgrupper i 
Ollerup, samt historier om dem. Der er også et par udstillinger, én med udstyr og én med en motor fra 
et nedskudt fly.

Så gik turen videre op til skolen, hvor vi fik en lang fortælling om dens historie og opståen. Det er jo et 
en- mands-værk, af Niels Bukh i 1920, og i parken står den store søjle med ”forhåbningernes krukke”. 
Vi blev vist rundt i de mange haller og rum, et imponerende anlæg, der er nyt, men man er tro mod 
traditionerne og historien i stedet. 
I et opholdsrum med en tavle, vises der hvor mange elever, der er kommet fra hvert amt i landet, men 
også hvor mange, som har været der fra andre lande. Videre til Bukh stuer/arbejdsværelse, som nu 
bruges som hyggerum. 
De har Danmarks første indendørs svømmehal, det ligner et romersk bad, med alle de søjler. Deres 
største hal så vi ikke, idet den er under restaurering. 
Nu var klokken bleven 1500 efter en lang tur rundt i gange stuer og trapper, så vi endte i spisesalen. 
Her sluttede vi af med kaffe og kringle, og så gik snakken, om hvad vi havde oplevet.  

Ove Bech Lehmann Weng SFY, Inge Sørensen HISU, Ole Lassen HISU, Niels Aage Mygind Petersen SVF, 
Poul Sommer NFY, Knud Bering Hansen SVB, Ole Sørensen HISU/MU, Guiden, Jesper Fabricius POOD, 
Erik Bech Andreassen OEB. Steen Riber Schultz HISU, (jeg tager billedet).
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Seniorforeningen på Vægtertur
 
Af Steen Riber Schultz

Seniorforeningens forårstur gik i år til Fåborg, hvor 30 personer havde tilmeldt sig.

Vægteren mødte os ved Klokketårnet. Vi var lidt nervøse for, om han nu kunne tale, så alle fik noget ud 
af det, men han talt højt og tydeligt, så de var slet ingen problemer.

Vi fulgte ham rundt i byen, hvor han fortalte i et væk, men mange små anekdoter.

De var historien om byens store personer, hvor de boede, og hvad de havde givet byen. Og det er lige 
fra arresthusets, PIPI’s hus, Tomat, apotekere og Ambrosius Stub.  Vi så også den fontæne, som er 
opført til ære for Ambrosius Stub.

Han fortalte om H.C. Andersen og Riborg, og alt blev fortalt med en humor, der fik smilene frem, ja og 
en god latter var der også, Og efter hvad vi kunne høre og se, så havde folk en hyggelig aften, selv om 
det var en kold vind som Fåborg gav os.

Som afslutning på turen havde vi fået kontakt med Henrik fra Flotillen i Fåborg, så vi kunne låne deres 
lokale hvor vi samledes om en tår kaffe og et stykke brød.
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Hjemmeværn Ærø
 
Af Søren Degn Laxy

I weekenden (28-29. april) - mens nogle af vores soldater stod på flyvepladsen og forklarede 
hvad Hjemmeværnet er, og hvad vi laver, var nogle af vores marinere taget til søs, for at sejle en 
weekendsejlads.

Undervejs fik de bl.a. øvet gummibådssejlads. Med ombord var flere af vores nyere medlemmer, så der 
blev rig mulighed for at lære fra sig og suge oplevelser til sig.
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Tilbud til alle!
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Øvelse Spring Charge
 
Fyens Stiftstidende den 29. april 2018 

Lokalforsvaret i Kerteminde blev synligt: Langebro vrimlede med uniformer og våben.

I et par timer hen over lørdag middag beskyttede Hjemmeværnskompagni Kerteminde Langebro mod 
en fjende, der ville sprænge broen i luften. En hel del borgere lod godvilligt deres biler undersøge som 
et led i øvelsen.

Må vi lige bede dig om at træde ud af bilen.

Med bevæbnede hjemmeværnssoldater omkring bilen og et maskingevær klar til at skyde på den 
modsatte side af vejen var det svært at sige nej til den opfordring.

Hjemmeværnskompagni Kerteminde holdt lørdag middag Langebro om ikke totalt spærret så i hvert 
fald godt bevogtet, og en hel del af de biler, der kom fra sydsiden, blev vinket ind til siden og grundigt 
undersøgt både inden i og nedenunder.

Bilerne var allerede blevet stoppet en gang ved den fremskudte forpost ved roklubben. Her stoppede 
hjemmeværnssoldater tilfældige biler og spurgte chaufføren, om de ville være med i øvelsen og lade 
sig stoppe og undersøge på Langebro. De, der sagde ja, blev markeret med en hvis plasticstrimmel, og 
dem var der faktisk rigtigt mange af. 
- Jeg må indrømme, at vi er positivt overraskede over, hvor mange der gerne vil være med til at hjælpe 
os med øvelsen, sagde kompagnichef Jens Refsing Mortensen, medens en sort Toyota Hilux blev 
grundigt gennemgået. 

- I det hele taget er vi blevet så positivt behandlet, at vi taler om at gøre den her øvelse til en 
tilbagevendende begivenhed.
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Øvelse Spring Charge
 
Tilbage til det oprindelige

Årsagen til, at Hjemmeværnskompagni Kerteminde overhovedet havde fundet på at spærre - eller i 
hvert fald lade som om de spærrede - Langebro er, at de efter nogle omskiftelige år nu igen er ved at 
etablere sig som et lokalt forsvar, fortæller Jens Refsing Mortensen.

- Før murens fald var vores opgave helt klar: Fjenden kom østfra. Efter murens fald var det lidt mere 
uklart, hvad hjemmeværnet skulle bruges til, så var det hjælp til samfundet, så var det hjælp til politiet 
og så var det hjælp til forsvarets uddannelse. Men nu er vi på vej tilbage til det oprindelige - et lokalt 
forsvar med vores egne opgaver.

Hjemmeværnskompagni Kerteminde blev oprettet som to kompagnier - et i Marslev og et i Kerteminde - 
i 1949. De to kompagnier blev lagt sammen, og i 2006 blev aktiviteterne flyttet til Fraugdegård. For tre 
år siden flyttede de tilbage til Kerteminde, og nu vil de igen til at markere sig i lokalområdet.

Efterlyser flere unge

- I bededagsferien har vi vores store årlige øvelse, og den holdt vi sidste år på Hindsholm. I år har vi så 
valgt Kerteminde og Langebro. Det er både relevant i forhold til at beskytte byen, men det er også en 
god måde at få opmærksomhed på, siger Jens Refsing Mortensen.

- Og den opmærksomhed har vi brug for, for vi mangler i den grad nogle yngre mennesker fra 
lokalområdet i kompagniet.

Oprindeligt bestod de enkelte hjemmeværnskompagnier af lokale, der kendte området ud og ind. Nu 
er det lidt mere tilfældigt, hvor folk kommer fra. Jens Refsing Mortensen er selv fra Nyborg, og han har 
folk i gruppen, der kommer fra både Odense, Assens og sågar en enkelt fra Randers. 
- Vi har lidt under tilbagegang i de år, hvor opgaverne var mere diffuse, men heldigvis har vi det seneste 
års tid oplevet tilgang - vi har nok fået godt 10 nye. Men gennemsnitsalderen er fortsat høj - jeg er selv 
64 - så vi vil fortsat gerne have flere. Og vi tager selvfølgelig imod alle aldersgrupper med stor glæde, 
men vi bliver ekstra glade, hvis det er yngre mennesker, der kan tage over, når vi stopper.
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Skydelærer weekend i Oksbøl
 
Af Ulla Irming Kirkeby

Otte skydelærere og to hjælpere fra distriktet var i weekenden 04 - 06 maj 2018 en tur i 
Oksbøllejren. 

De 8 skydelærer skulle denne weekend “Vedligeholde og udbygge egne færdigheder”.

Som underviser havde de Johnny Rasmussen, som til daglig har sit arbejde i Oksbøllejren, en yderst 
kompetent underviser, der virkelig kunne lærer fra sig, og ingen tvivl om, at alle fik noget godt - positivt 
og brugbart med sig hjem. 

En fantastisk god weekend, og ikke mindre et utroligt flot vejr, med sol fra morgen til aften,
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Støtte omkring Lillebælt
 
Strandvejsløbet 2018 
Fredag og lørdag var kompagniet på plads ved Strandvejen i 
Middelfart, for at sikre, at det årlige strandvejsløb kunne afvikles. 

Strandvejsløbets 5. udgave blev afholdt den 16 & 17 marts, 
Efterskolerne holdte deres DM om fredagen og alle andre var  
inviteret til at løbe lørdag.

Vejret var koldt, meget blæsende med en blanding af sol og 
sne, begge dage. Vores soldater var på plads begge dage og 
arrangementet blev gennemført efter planen og uden problemer. 
 
Lillebælt Halvmarathon 2018 
Ny rute & start/mål sted, men desværre kun knap 5200 løbere.

Kompagniet var på plads i Middelfart til årets Halvmarathon den 5. 
maj.

Der var lagt en ny rute, og start & mål var flyttet til Lillebæltshallen. 
Dette gav ingen problemer kun lidt ekstra arbejde i forberedelserne.

Alle vores folk var på plads og vejret var rigtig flot. Vi oplevede ingen 
store problemer, og det var først da alle løberne var færdige og ville 
hjem, at der var nogle trafikproblemer, men dem fik vi også løst.

Dagen sluttede med hotdogs i vores lokaler i Rolund sammen med 
kollegaer fra Politikompagni Odense og Hjemmeværnskompagni 
Middelfart.

 
Lillebælt Kræmmermarked 2018 
Flot sommervejr gav mange besøgende til årets kræmmermarked 
10-13. maj under den ny bro.

4 gode sommerdage med trafikregulering omkring kræmmermarked 
ved Lillebælt gik som forventet.

Vores soldater havde styr på trafikken, og der var ingen problemer, 
selv det varslede skybrud blev kun til en smule regn torsdag aften.
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Mandag den 21. maj – 2. pinsedag - var fejringen af Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag 
nået til Odense. Her skulle det ene af de fem Royal Run løb foregå.

Fra distriktet deltog folk på flere forskellige måder. Nogle løb de 10 km på et sammensat hold, andre løb 
individuelt sammen med familie og/eller kollegaer, og andre igen støttede op omkring distriktets fane og 
to trommer, for at gå ”one mile” gennem Odenses gader i uniform, for på den måde at sende en hilsen 
til fødselaren.

Royal Run i Odense

Medaljen

Distriktets hold

Politikompagniet afspærrer ruten

Musik skal der til
Holdet i fuldt løb
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Annemette Pauline Bendt

Infanterikompagni Fyn har tre skoledage været at finde på Syddansk Erhvervsskole.  
28. maj på Risingvej,  
29. maj på Petersmindevej og 
4. juni på Munkebjergvej

De orienterede her eleverne om Hjemmeværnet generelt og om Infanterikompagni Fyn.

Til efteråret tager de en tørn med yderligere 6 dage.

Hvervning/orientering på Syddansk 
Erhvervsskole



32 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

VM i Ishockey i Herning 11-12. maj
 
Preben Krejberg Thomsen

Hjemvendt til det Fynske i nat (04.00).

To, efter min mening, super gode og hyggelige dage ved vores kollegaer fra Politikompagni Herning er 
slut.

Medlemmer fra politikompagnierne i Odense, Svendborg og Assens har hjulpet politikompagni Herning 
med afvikling af Verdensmesterskabet i Ishockey.

Super skønt, at vi kan samle folk fra forskellige enheder, sætte dem sammen på kryds og tværs, og 
opgaven bliver løst til fuld tilfredshed. 
Set i lyset af størrelsen på kommende og fremtidige opgaver til politienheder, så er jeg sikker på, at vi 
nok skal kunne løse opgaverne, vi beviste igen, at samarbejde på tværs virker.

En opgave, hvor vi ikke er på hjemmebane, giver efter min mening rigtig meget med til vores 
medlemmer, det er spændende at komme ud og se andet, end det vi går og laver her hjemme på Fyn 
hvert år. 

Tak for to dejlige dage i Herning.
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Host Nation Support
 
Preben Krejberg Thomsen

Sikke en weekend (21-22. april)

En efter min mening super god og lærerig weekend. En weekend i godt selskab med rigtig 
mange medlemmer fra Politikompagni Assens er nu slut.

Vi er vendt hjem fra en spændende øvelse HOST NATION SUPPORT.

Øvelsen har budt på forskydninger, kolonnekørsel, bevogtning, adgangskontrol, demonstranter, 
førstehjælp, mindre fjendtlige angreb, større fjendtlige angreb, signaltjeneste og mange andre 
forskellige udfordringer.

Vejret har vi ej heller kunnet sætte en finger på.

Jeg er sikker på, at alle deltagere fra Politikompagni Svendborg, Hjemmeværnskompagni Nyborg, 
Hjemmeværnskompagni Odense-Havn samt Politikompagni Assens er trætte resten af dagen.

Da øvelsen samtidig var en kontroløvelse i forbindelse med BEREDSKABSSTYRKE 2019, så havde vi en 
kontrollant fra distriktet med rundt i området, for at vurdere og se på medlemmer, som kunne bestå 
BEREDSSKABSSTYRKE 2019.

Samlet var der 39 deltager fra ovenstående enheder på Fyn med på øvelsen. 
Ud over øvelsesdeltager var der 4 medlemmer som kørte en pansret mandskabsvogn (PMV) i 
forbindelse med kolonnekørsel og en markeringsstyrke fra Hjemmeværnskompagni Odense-Dalum.

 
20 medlemmer kunne om søndagen 
modtage det eftertragtede mærke 
BEREDSKABSSTYRKE 2019 af Robert 
Blohm fra HDFYN. 
 4 var fra Hjemmeværnskompagni Nyborg, 
 3 var fra Politikompagni Svendborg, og 
13 var fra Politikompagni Assens
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- Min arbejdsdag er fyldt med krav om, at jeg skal læse reglementer, skrive tilbud og arbejdssedler samt 
skrive beskeder til både kolleger, lærlinge og kunder. Det har tidligere voldt mig store problemer.

Jan bruger nu ”tale til tekst” programmer, der kan skrive tekster. På den måde sparer han tid, og kan 
nemmere overskue, at skulle skrive. Primært bruger han sin mobiltelefon, når han skriver sms og 
e-mails. 
- Jeg har altid været hamrende træt af at gå i skole. Det var uinteressant og kedeligt, hvilket i mit 
voksenliv har afholdt mig fra alt, hvad der hedder skolegang. Det var derfor også en overvindelse at 
sige ”ja tak” til igen at skulle arbejde med læsning, stavning og skrivning, men jeg gav det en chance. 
Nu er jeg ikke længere så nervøs for stavefejl, og andre kan faktisk forstå, det jeg skriver til dem. Det 
er jeg meget glad for i dag.

Undervisningen foregår i kompagniets egne lokaler sammen med andre fra kompagniet. Rammerne er 
velkendte og stemningen uformel. Undervisningen er målrettet, og kursisterne arbejder kun med det, 
som giver mening for dem. Det er alt lige fra brevskoler til brug af e-boks.  
- Der er ingen tvivl om at jeg kan bruge det jeg lært i mit virke som frivillig i Hjemmeværnet. Jeg er nu 
i stand til at læse artikler og fagstof på www.hjv.dk, fordi jeg kan anvende IT baseret oplæsningsstøtte. 
Jeg har mod på at deltage i brevskolekurser, fordi jeg kan besvare tilsendte spørgsmål og kommunikere 
skriftligt med min faglærer. 
- Nu må vi se hvor det bringer mig hen, men jeg kan klart anbefale andre ordblinde til at overvinde det 
faktum, at det er træls at læse og skrive. Jeg vil altid være udfordret på at stave lange ord og skrive 
længere tekster, men det er helt klart blevet nemmere. 

Hvis der nogen som ønsker at høre mere om ordblindetilbuddet i Hjemmeværnet, så 
kontakt AOF Assens-Middelfart på tlf. 63 41 35 00

En positiv historie fra hverdagen
 
Af ordblindelærer Anja Villadsen

Gennem det seneste år har menig Jan Vedel Rasmussen, 
sammen med fem andre, gået på kursus i deres lokale 
kompagni i Ringe. 

Det er et samarbejde, mellem Hjemmeværnet og AOF Assens-
Middelfart, der har til formål at styrke ordblinde hjemmeværnsfolk, så 
de selvstændigt kan klare de læse- og skrive udfordringer de møder i 
dagligdagen.  
- For mig personligt har det betydet, at jeg nu bedre kan kommunikere 
med mine kolleger og medarbejdere primært via SMS og e-mail, uden 
jeg behøver hjælp til det, fortæller Jan, der til dagligt arbejder som 
selvstændig murermester. 
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Distriktet holder lukket i sommerperioden således:
- Alle kontorer på Vibelundvej 70 holder lukket uge 29 og 30.

- UDD Fredericia har ikke aftenåbent i Uge 28-29-30

- Filialdepotet i Odense har ikke aftenåbent i uge 27–28 og 31

HUSK din tilmelding til:
- Gruppekonkurrence  –  7. juli 
- VM i Triathlon 6.juli  – 14. juli 
- DHL stafet   - 14. august 
- Borris Skyttestævne  – 17-19. august 
- Veteranskydning  – 25. august

Tilmelding via www.hjv.dk

HUSK



Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V

NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP 
www.blivmedlemnu.dk


