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Det nye HJV magasin sætte fokus på uddannelse. Mød blandt andet Yana Berntsen, der har

gennemført 250 timers uddannelse på tre ugers Bootcamp. Foto: Steen Wrem    

Uddannelse i centrum i nyt magasin 

Det nye HJV magasin sætter fokus på Hjemmeværnets mange uddannelser, der

holder hjemmeværnssoldaterne skarpe og øger deres personlige

karrieremuligheder.

25-09-2014 - kl. 13:36

Af Charlotte Baun Senholt

Året rundt tilbyder Hjemmeværnet sine medlemmer at få nye kompetencer. De mange
uddannelsestilbud er populære blandt hjemmeværnssoldaterne, der gerne bruger deres
fritid på at dygtiggøre sig, fordi de bliver bedre til at håndtere nye opgaver og funktioner
og samtidig får mulighed for personlig udvikling.

I det nye HJV magasin 3/2014 har vi talt med en række medlemmer om, hvad de får ud
af Hjemmeværnets uddannelser. Du kan blandt andet møde 19-årige Yana Berntsen, der

rev tre uger ud af kalenderen for at gennemføre 250 timers lovpligtig uddannelse på
Bootcamp, så hun nu er flyvefærdig hjemmeværnssoldat.

"Det var helt vildt sjovt og virkelig udfordrende. Jeg kan varmt anbefale Bootcamp,"
fortæller Yana Berntsen  

Du kan også møde patruljesoldaten Lars Christiansen fra Sønderjylland. I det civile er Lars
pædagog i en naturbørnehave i Aabenraa og far til fire piger. I sin fritid bruger han rigtig
mange timer på at dygtiggøre sig og tilegne sig nye militære kompetencer. 

”Jeg vil gerne bidrage til et professionelt Hjemmeværn, der er veluddannet og klar, hvis
der en dag skulle opstå en kritisk situation i Danmark,” siger Lars Christiansen til HJV
magasinet.

For Hjemmeværnsledelsen er budskabet klart: ”Uddannelse er hele grundlaget for, at
Hjemmeværnet kan virke effektivt som beredskabsorganisation.”
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