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Hans Chr. Thoning (V), Nikolaj Willumsen (EL) og den kommitterede i Hjemmeværnet Bjarne

Laustsen (S) debatterede "Hvad skal vi med Hjemmeværnet?" iført de populære regnslag, som

Hjemmeværnet fik uddelt 3.500 af i løbet af en regnfuld fredag. 

Udbytterigt Folkemøde på Bornholm 

Både Hjemmeværnets ledelse og de mange frivillige som deltog på Folkemødet

på Bornholm betegner indsatsen som en klar succes, der kalder på en gentagelse

til næste år.

14-06-2014 - kl. 19:01

Af Carsten Engedal

- Hjemmeværnets deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2014 har først og fremmest

givet os en unik mulighed for at præsentere Hjemmeværnet for en lang række

beslutningstagere, organisationer og et meget stort antal tilrejsende gæster og

bornholmere, siger chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.

De mange positive oplevelser på årets Folkemøde har givet appetit på at deltage igen til

næste år.

- Ja, jeg forventer bestemt, at vi vil være mindst lige så godt repræsenteret til næste års

Folkemøde, for jeg synes faktisk, at udbyttet har været endnu bedre end sidste år, hvor vi

deltog for første gang. Her lærte vi meget og har derfor i år haft kræfter til at byde

organisationer som Forsvarsministeriet, Forsvarsakademiet og Interforce ombord til at

dele vores fornemme platform på Hjortø, siger Finn Winkler.

De mange organisationers deltagelse har selvfølgelig stillet større krav til indsatsen,

ligesom vejret også gjorde det. For eksempel blev fredagen præget af perioder med

kraftig regn, hvor Hjemmeværnet med udlevering af 3.500 regnslag med HJV-logo på

prægede bybilledet i Allinge på en særdeles synlig måde.

- Fra Hjemmeværnsledelsen vil vi gerne sende en kæmpe stor tak til de frivillige og

ansatte for deres indsats. Her tænker jeg både på det de mange medlemmer bornholmske

hjemmeværn, herunder selvfølgeligt særligt politi-hjemmeværns kompagniet, og alle

tilrejsende fra de forskellige dele af Hjemmeværnet, der har lavet utallige rundvisninger

på Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 903 Hjortø, siger den kommitterede i

Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen.

Spørger man hjemmeværns soldaterne selv, så har Folkemødet også været en god

oplevelse.

- Mange ved ikke hvad Hjemmeværnet laver og mange af de besøgende her på får sig
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virkelig en øjenåbner omkring hvad de forskellige værn laver.  For mange danskere har

ikke ret konkret viden om, hvad Hjemmeværnet laver. Derfor er det meget hjælpsomt, at

befinde sig ombord på et Marinehjemmeværnsfartøj, så der er noget helt konkret at vise

frem, siger Katrine Magrete Haslebo, ROF i Eskadrille 220 i Kalundborg

Stemningen er et andet plus, som de fleste fremhæver.

- Ja, jeg er virkelig overrasket over, hvor god stemningen er her på Folkemødet. Folk er

simpelthen så positive, åbne og nysgerrige og derfor bliver de mange besøgende også

meget klogere på, hvad Hjemmeværnet er for en størrelse, siger Anders Spur Hansen fra

HVF 368 i Køge,

Endelig hilser et af SSR’s soldater den store fokus på den politiske debat velkommen.

- Jeg synes det er rigtig fint, at vi er genstand for politisk debat. For vi vil gerne bidrage til

debatten om Hjemmeværnet og bidrage med fakta og vores syn på tingene i det hele

taget. For det er jo relevant at vi løbende diskuterer om vi bruger ressourcerne rigtigt i et

omskifteligt samfund som det danske, siger Ulrich fra  SSR.

Folkemødet på Bornholm 2014 slutter officielt søndag 15. juni 2014.
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