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Stor travlhed for Egon Lauridsen og Preben Sortsø med trafikregulering. Begge er medlem af

Hjemmeværnskompagni Kongsdal. 

Travl start på Roskilde Festival 

Søndag den 29. juni 2014 var en super travl dag for de mange

Hjemmeværnssoldater, som igen i år stiller op ved årets Roskilde Festival, hvor

opgaverne både består i færdselsregulering, afspærring og meget andet.

29-06-2014 - kl. 22:05

Af Carsten Engedal$0$0- Søndagen før festivalen er sammen med afslutningsdagen en af

de absolut travleste dage. For rigtig mange mennesker begynder festivalen allerede her,

selv om musikken først begynder om fire dage, fortæller Egon Lauridsen, der er

Uddannelses- og støtteofficer i Hjemmeværnskompagni Kongsdal.$0$0Indsatsen på

Roskilde Festival er tværgående og både Virksomhedshjemmeværnet og

Hærhjemmeværnet yder betydelige bidrag til den samlede indsats, som politiet rekvirerer

i løbet af de otte dage, som festivalen varer.$0$0- Sidste år kom vi op omkring 3.000

mandetimer i løbet af hele festivalen, og vi kan bestemt godt bruge flere hænder endnu.

Bagsiden af at vi rekrutterer mange unge, er jo, at mange af dem gerne vil deltage som

festivaldeltagere og de kan jo ikke være to steder på en gang, siger kompagnichef Johnny

Nielsen fra politihjemmeværnskompagni Roskilde med et smil.$0$0Så skulle du som

frivillig i Hjemmeværnet have lyst og mulighed for at deltage i indsatsen den kommende

uges, kan du tage henvendelse til Johnny Nielsen via kontaktoplysningerne i denne artikel

selv om deadline er overskredet:$0$0http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ

/HD%20MIDT-%20OG%20VESTSJ%C3%86LLAND/POHVK%20ROSKILDE/Nyheder/Sider

/Skalduogs%C3%A5medtil%C3%A5retsst%C3%B8rstefestiRoskilde.aspx  $0$0- Vi kan

helt sikkert godt bruge lidt flere hænder endnu, siger Johnny Nielsen$0$0Roskilde Festival

2014 slutter officielt søndag 6. juli 2014.$0$0- Sidste år var vi færdige kl. 2:30 mandag

morgen og året før kl. 1, men det kommer lidt an på hvor stort et navn festivalen slutter

med i den forstand, at flere mennesker går hjem tidligere, hvis det ikke er så stort et

navn, siger Egon Lauridsen.$0
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