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Hjemmeværnet er parat til at yde et frivilligt løft for Hæren. Det kan du læse om i onlineudgaven

af det nye HJV magasin. Foto: Steen Wrem. 

Årets første HJV magasin er udkommet  

Hjemmeværnet er parat til hjælpe Hæren, der efterspørger støtte til en række

militære opgaver. Initiativet får en positiv modtagelse blandt Hjemmeværnets

frivillige chefer, som det nye HJV magasin har talt med.

26-03-2014 - kl. 11:42

Af Charlotte Baun Senholt

”Det bedste tilbud fra Hæren i 25 år.”

Sådan karakteriserer Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, nye militære

opgaver, som Hæren ønsker Hjemmeværnet skal løse. Hæren efterspørger i et

emnekatalog fremsendt til Hjemmeværnet blandt andet støtte til opstilling af

bevogtningsdelinger, løsning af vagttjeneste samt støtte til logistiske opgaver.

Initiativet har fået en positiv modtagelse blandt Hjemmeværnets godt 250 frivillige chefer,

som det nye HJV magasin har talt med. ”Tilbuddet lægger op til en super spændende

udvikling, der vil give os frivillige soldater flere militære opgaver. Personligt synes jeg

også, det er stimulerende og udfordrende i forhold til mine ledelsesopgaver,” siger

kompagnichef Sørensen Andersen fra Hjemmeværnskompagni Holstebro til HJV

magasinet.

Hjemmeværnschef Finn Winkler forudser, at Hjemmeværnet med opgaverne kan komme

med på flere nationale øvelser og desuden bidrage med uddannelse sammen med Hærens

myndigheder. Initiativet følges op af en række pilotprojekter, der bliver igangsat i år.

Nyt køretøj

Magasinet præsenterer også Hjemmeværnets nye fleksible indsatskøretøj, kaldet FIK, der

er blevet testet af en gruppe frivillige. FIK, som er en VW Crafter 50, 4x4 Heavy Duty, har

plads til ni mand, en hund og en stor mængde materiel og triller ud til distrikterne i løbet

af sensommeren og efteråret.

Magasinet har desuden fulgt premieren på en ny uddannelse, der har fokus på at lære

frivillige fra Flyverhjemmeværnet at gebærde sig sikkert i lufthavne og på Forsvarets

flyvestationer, så de kan påtage sig flere opgaver. Kurset, der foregik på Flyvestation

Karup, har fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Og så varmer HJV magasinet op til Folkemødet i juni på Bornholm, hvor Den

Kommitterede for Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, inviterer til debat om

Hjemmeværnets rolle i beredskabet.

Læs mere

Læs det nye HJV magasin
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