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Vinderen fundet i Historiedysten 

Hjemmeværnets nye reklamefilm og øvrige kampagneunivers ruller snart ud

over Danmark. For at skabe sammenhæng med de lokale indsatser, har

underafdelingerne haft mulighed for at deltage i Historiedysten, som nu er

afgjort. Se de tre vinderhistorier her.

07-08-2014 - kl. 13:55

Af Kasper Brøndum Andersen

Der er næsten ikke en dag på året, uden at Hjemmeværnet er indsat for at støtte

Forsvaret, Politiet eller beredskabet i et væld af forskellige opgaver.

Men nogle gange er den frivillige indsats ekstra bemærkelsesværdig. Og en række af de

indsatser er sendt ind til Historiedysten, som blev skudt i gang før sommerferien. 27

kompagnier, flotiller og eskadriller valgte at deltage, og de har tilsammen vist

alsidigheden i Hjemmeværnet. Både hvad angår opgavetyper i underafdelingerne og

kompetencer blandt medlemmerne.

 

Juryen, som blandt andet bestod af Chefen for Hjemmeværnet og Hjemmeværnets

reklamebureau, Kunde & Co, kom på hårdt arbejde, da vinderen skulle findes. Men selv

om det mest handlede om at synliggøre så mange gode indsættelser som muligt, så skal

en konkurrence jo afgøres.

 

Vinderbidrag om civile kompetencer

Vinderen blev HVK Gribskov, som ud over æren kan glæde sig til en grillaften for hele

underafdelingen – med Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, som

grillmester. Hjemmeværnskompagni Gribskovs fortælling viser, hvordan civile

kompetencer kan gøre en kæmpe forskel i Hjemmeværnet og hvor effektivt,

Hjemmeværnet frivillige kan træde til og hjælpe samfundet, når der er behov for det. Læs

vinderhistorien her.

På andenpladsen kommer Infanterihjemmeværnskompagni Østjylland, for en fortælling

om, hvordan Hjemmeværnet kan hjælpe krigsveteraner og tilbyde en mellemvej mellem

det civile liv og militæret. Læs INFHVK Østjyllands historie her.

Tredjepladsen går til Hjemmeværnskompagni Thy, som har bidraget med beretningen om

hurtig udrykning og god koordinering. Læs historien fra HVK Thy her.

Generalmajor Finn Winkler glæder sig over de mange gode bidrag til Historiedysten og ser

frem til personligt at lykønske vinderne i løbet af efteråret.

En del af de indsendte bidrag vil blive inddraget i det fremadrettede arbejde med at skabe

fortsat opbakning til og kendskab til Hjemmeværnet. Tak til alle deltagerne og tillykke til

vinderne.
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