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Lørdag den 28. december om morgenen bad politiet Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland

(HDMVJ) om hjælp til eftersøgning af en 75-årig kvinde. Foto: HDMVJ 

Travl jul og nytår for Hjemmeværnet 

På trods af jul, nytår og helligdage har mange frivillige hjemmeværnssoldater

været indsat eller løst opgaver de seneste par uger. En større eftersøgning i

Nordjylland og afspærring efter brande i Sønderjylland var blandt opgaverne.

09-01-2014 - kl. 11:11

Af Kristian Helmer Jensen

Juleaften var omkring 40 hjemmeværnsfolk fakkelvagter og hjælpere ved julens

mindehøjtidelighed i Mindelunden. Til trods for at vejret så ud til at blive vådt og

blæsende, havde rigtig mange fundet vej til Mindelunden. I takt med at det tynder ud i

rækkerne af frihedskæmpere, er det positivt at den næste generation har fået interesse

for arrangementet. Det er først og fremmest børn og børnebørn af modstandsfolk, men de

tager deres venner, hustruer, mænd og kærester med, og det lover godt for fremtiden.

Eftersøgning af ældre kvinde

Lørdag den 28. december om morgenen bad politiet Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og

Vestjylland (HDMVJ) om hjælp til en eftersøgning. Opgaven var at lede efter en 75-årig

kvinde, som havde forladt hjemmet i Ikast den 26. december om eftermiddagen og ikke

var vendt tilbage. Vagthavende ved distriktet i Skive alarmerede seks

hærhjemmeværnskompagnier samt to politihjemmeværnskompagnier. I alt kunne

distriktet stille med en styrke på omkring 80 hjemmeværnssoldater af begge køn, der var

klar til indsættelse kl. 1030. Desværre lykkedes det ikke at finde den savnede.

Afspærring efter brande

Også de frivillige i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland (TRFS) har haft noget

at se til. Alle fem politikredse i regionens område spurgte om hjælp fra frivillige

hjemmeværnssoldater til at løse opgaver til støtte for politiet og samfundet. Det begyndte

allerede den 22. december, hvor hjemmeværnssoldater deltog i en længerevarende

afspærringsopgave efter en husbrand i Give.

Fredag den 27. og lørdag den 28. var der atter indsat hjemmeværnssoldater i forbindelse

med større brande – først i Esbjerg og siden også i Sønderborg efter brand i en

beboelsesejendom. Og endelig nytårsdag, den 2. januar, var hjemmeværnssoldater indsat

i forbindelse med fjernelse af ulovligt nytårskrudt i Løgumkloster og Esbjerg.

Sneberedskabet blev prøvealarmeret

Julen og nytåret har ikke budt på sne. Til gengæld har der været prøvealarmering af

sneberedskabet i i Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland (HDMVJ). Lørdag den 4.

januar stillede personel ved henholdsvis Holstebro og Skive kaserner for at afprøve

procedurerne.

Sneberedskabet er den praktiske og fysiske støtte Hjemmeværnet yder, når det danske

vejr bliver ekstremt, og sneen skaber problemer rundt i landet, så eksempelvis

hjemmehjælp, madudbringning og anden nødvendig hjælp sættes ud af drift.

Nytåret blev hilst velkommen i Holmens kirke

Første søndag i det nye år, den 5. januar, slog Holmens Kirke dørene op for Det Blå

Danmarks stemningsfulde nytårsgudstjeneste. Den nye Kommitterede for Hjemmeværnet,

 

Nyheder Kontakt Om os Temaer Frivillig i Hjemmeværnet

Søg

Forside > Nyheder

Travl jul og nytår for Hjemmeværnet https://admin2.hjv.dk/nyheder/Pages/TravljulognytaarforHjemmevaern...

1 af 2 24-06-2015 14:27



Bjarne Lausten, holdt i år gæstetalen, og mørkeblå uniformer, blanke trompeter,

velklingende musik og skønne stemmer forenedes. Den første søndag i det funklende nye

år 2014 er nemlig lagt i traditionernes festlige og flotte hænder med nytårsgudstjeneste i

Holmens kirke.

Også Hjemmeværnets rydningsassistenter har haft travlt omkring jul og nytår. Læs mere

om deres indsættelser i en særskilt artikel snarest. Læs også Hjemmeværnsledelsens

nytårshilsen.
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