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”I Eskadrille 277 Karup sigter vi mod
fremtiden og med mottoet Best In West
vægter vi sammenholdet højt, samtidig

bestræber vi os på altid at være:

· Veluddannet
· Fuldt enkadreret

· Velfungerende fagligt og socialt”



Når jeg sådan kigger tilbage på tiden siden 1. januar – ja så har eskadrillens medlemmer endnu engang
vist, at eskadrillen gerne vil bruge tiden på hjemmeværnslivet.

Vores faste samarbejdspartnere har da også været på banen, hvor vi som sædvanlig har kunnet støtte og
de er virkelig glade for at vi træder til med hjælpende hænder, og der kommer også store roser herfor.

Nye samarbejdspartnere er også kommet til, og de er så sandelig også tilfredse med vores støtte, som vi jo
har vist at kunne yde indenfor både kort og lang tid.

Eskadrillens mål er stadig, at vi vil være den mest benyttede og succesfulde eskadrille, så det arbejder vi
stadig hen imod.

Som jeg skrev i sidste klumme, overgik vi til et nyt opstillingsgrundlag her pr. 1. juli, så fremadrettet
har vi hverken Observationsdelinger (OBS) eller Survice to Operate delinger (STO), men derimod
bevogningsdelinger (BEV). Ligeledes får vi oprettet en Security Force Deling (SF), idet vi pr. 1. juli fik
overført ca 15 personer fra MOTOV – Motoriserede Overvågning, som ønsker at blive en del af denne nye
Security Force deling. Disse 15 personer vil sammen med en gruppe af eskadrillens nuværende medlemmer
starte denne nye deling op og vil uddannelsesmæssigt og øvelsesmæssigt arbejde tæt sammen med
bevogtningsdelingen.

Vores Flyvende deling blev pr. 1. juli 2012 landfaste, idet alle leasingaftaler med fly stoppes. Dog ikke for
evigt, men fra 1. juli i år og ca 1 år frem vil der ikke komme fly på vingerne i Flyverhjemmeværnet. Måske
bliver der 2 fly på landsplan, hvor én vil komme til at stå på sjælland og én i jylland, men mere herom, når
dette fremgår fra Hjemmeværnseskadrille 270, som jo har ansvaret for de operative luftoperationer. Dette
år kan så bruges til at dygtiggøre sig på de grundlæggende militære færdigheder og når der så kommer en
afklaring mht. fly samt færdigheder, kan vi begynde at arbejde hen imod dette.

Hvervemæssigt går det rigtig godt i eskadrillen. I skrivende stund har vi allerede 12 personer, der har
underskrevet en ansøgning, og der er faktisk allerede nu kommet kontrakter retur på de 7. Samtidig er der
kommet kontrakter på de sidste ansøgninger fra 2011, så velkommen til alle de nye.

I staben er der også sket ændringer, idet vi nu har fået besat stillingen som kontaktofficer – læs mere i
indlæg fra hende andet sted i bladet.

Eskadrillen har stadig meget fokus på, at alle får den uddannelse – både funktions- og enhedsmæssigt,
der skal til for at vi kan løse ALLE de opgaver, som vores samarbejdspartnere stiller os og de bliver flere og
flere, så herfra skal lyde en opfordring til at få taget jeres manglende uddannelse.

Også i år afvikler distriktet summercamp på Slipshavn, og jeg kan se, at medlemmer fra vores eskadrille
også har ønsket at være en del af denne og få taget noget af den uddannelse, de mangler i forhold til
deres funktion i eskadrillen. Super godt og for jer, der ikke har været med før – glæd jer – det er en god
oplevelse.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer. Nyd den og få en masse energi til efterårets mange
spændende aktiviteter – både i eskadrillen men så sandelig også i hele Flyverhjemmeværnet.

Kære alle i HVE 277 Karup

Så er det ved at være tid igen, og eskadrillen er igen på banen med et nyt blad.

Der er ikke de store ændringer med hensyn til aktiviten i eskadrillen fra 2011 og til nu, for
også i år har eskadrillens medlemmer allerede nu brugt rigtig mange timer til
administration, planlægning, hjælp til samarbejdspartnere og diverse andre aktiviteter.
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NYE MEDLEMMER

� Louise Ki Hochland Andersen
�Darrell Craig Scott
�Klaus Hansen
�Birthe Henriette N. Jensen
� Leif Brønd Christensen
� Sara Tind
� Jesper Nyberg
�Torben Lund
�Nicolai Brønd Christensen
� Patrick Brønd Christensen
�Mikail Ramazan Gecit
�Henrik Hald Hegelund
� Sven Possekel
�Charlotte Betina Nautrup
� Jens Lykke
�Nicki Noel Jørgensen

vi kan også findes på disse sociale medier:

http://www.facebook.com/pages/Hjemmev%C3%A6rnseskadrille-277-Karup/126741314088735
https://plus.google.com/u/0/106251353980449607014
http://twitter.com/#!/hve277


Eskadrille 205 støtter sammen med det øvrige
bornholmske hjemmeværn raketforsøg.

http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ/DET%20BORNHOLM
SKE%20HJEMMEVÆRN/Nyheder/Sider/Raket.aspx

Er der lang vej til målet ?

http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARU
P/Nyheder/Sider/Aftenskydningp%C3%A5elbanemaj2
012.aspx

@hve277

Eskadrillen på Øvelse Firefox
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20 …

Strandlanding med Hercules C-130J Hercules

http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ/DET%20BORNHOLMSKE%20HJEMMEV�RN/Nyheder/Sider/Raket.aspx
http://www.hjv.dk/HHV/TRSJ/DET%20BORNHOLMSKE%20HJEMMEV�RN/Nyheder/Sider/Raket.aspx
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Nyheder/Sider/Aftenskydningp%C3%A5elbanemaj2012.aspx
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Nyheder/Sider/Aftenskydningp%C3%A5elbanemaj2012.aspx
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Nyheder/Sider/Aftenskydningp%C3%A5elbanemaj2012.aspx
http://t.co/GQvK42hC
http://youtu.be/K8lzX67aeVs?hd=1


Jagten på ISAF 14

Vi havde aftalt at mødes med Martin Damsgaard fra HVE261 på Skive Kaserne om morgenen. Lige
som vi ankommer og spotter Martin var de igang med at klargøre udstyr, lade op og indstille
radioerne.

Da vi har vores ting klar hopper vi op i den ventende GD, og afsted ud i Skive terræns bumpende
landskab. Efter lidt tids køren rundt i terrænet ender vi i det område hvor ISAF 14 DEL skal operere.
Vi bliver hurtigt sat ind i hvad der skal ske og får at vide, at vi via radio får ordre, når vi skal
udføre de forskellige ting.

Ligesom vi har fået vores udstyr ud af GD’en kommer den første melding over radioen, vi skal
sende to civile “Mark og Tonny” ud i området. Opgaven var først og fremmest at skaffe os et
overblik over området og at få en reaktion fra ISAF 14, som havde placeret sig på toppen af en
høj, så de havde et godt overblik over det område de senere skal sweepe sig igennem.

Mark og Tonny kommer knapt nok ud i området før de bliver spottet, og som ventet reagerer ISAF
14 straks på det, og får en masse tyngde i deres stilling, i den retning de har spottet de to civile.
Mark og Tonny trækker sig tilbage i vores stilling, bag den høj hvor vores GD er blevet placeret.
Så bliver der tid til en pause, stilhed på radioen og fred i skoven, hvad mere kan ønske når man
nu er i en skov.

Et stykke tid efter kommer der så en ny melding, ISAF 14 er rykket ud for at starte deres
sweeper tur, og vi får besked på at sende en “digger”, som er Tonny; uden våben ud i området.
Han skal opføre sig suspekt og få deres opmærksomhed, det lykkes også meget godt da der høres snak
om hvad de skal gøre ved ham. Om de overhovedet må gøre noget ved ham, en forslår ligefrem
at skyde ham.

Vi for besked på at trække “diggeren” ud igen, så de kan komme videre.
Vi venter igen spændt bag højen, på næste ordre. Inden længe for vi ordre på at gå i stilling og
samtidig sende en civil “Tonny” ud, som skal se ud som om han snakker i mobiltelefon, og råbe
højt på et arabisk lydende sprog.

Vi andre trækker op på højen og ligger os i baghold, men lige pludseligt går det op for os, at vi er placeret
forkert i forhold til den retning ISAF 14 kommer imod den høj, som vi har lagt os på. Hurtigt flytter vi os
rundt så vi kan komme ordentligt i baghold. Tonny kommer tilbage til os andre. Det er så meningen, at når
Martin fra HVE261 åbner ild, at vi andre følger trop.

Vi venter spændt og lige pludseligt sker det, Martin åbner ild og vi andre åbner også ild, efter lidt
beskydning melder Martin over vores radio, at han gerne vil have Tonny og mig til flanke dem
venstre om. Jeg får placeret mig bag Tonny og får ham forklaret hvad vi skal. Vi træker ud baglæns
og lidt ned af højen, og imens fastholder Martin og Mark ISAF 14 i den position de er havnet i.

Tonny og jeg gør os klar til at flanke dem, men ISAF 14 har været meget hurtigere end vi regnede med, og
de har trukket sig meget længere ned af skovvejen end forventet, så som vi bevæger os ud bliver vi opdaget
og hurtigt har de lagt en masse tyngde mod os og vi er låst fast.

ISAF 14 er ved at køre de sidste ting på plads
inden deres udsendelse senere på året, i den
anledning havde de spurgt HVE261 om de
kunne stille nogle folk til rådighed, men de
kunne  desværre kun stille med én og spurgte
derfor mig, om jeg kunne skaffe nogle stykke i
HVE277, og det lykkes mig at få fat i  Tonny
og Mark.



Et par gange her i foråret har nogle stykker fra
eskadrillen været momentstyrke ved politiets
kurser, og det kan bekræftes at det har været
rigtig sjovt at deltage, og så er politiet altid
ganske venlige mennesker :-)

Det kan ikke her nævnes hvad vi har hjulpet
politiet med, men hvis du kunne tænke dig en
sjov og spændende dag, så er det muligt at der
også er plads til dig, når de senere på året nok
skal bruge vores hjælp igen.

Det skal dog siges at man skal være i en rimelig
form og kunne komme rundt i terrænet og
springe over en grøft og lignende.

Vi holder os i ro, Martin og Mark får lagt noget mere ild ned mod dem og tiltrækker deres
opmærksomhed, så Tonny og jeg kan trække os væk og længere bagud, i det håb at vi kan
komme i noget krat der kan skjule os nok til at prøve samme manøvre igen.

Tonny og jeg får skjult os i krattet, og da vi prøver at krybe frem igen opdager de os med det
samme, og lægger straks tyngden den vej hvor vi er. Vi må endnu en gang skjule os. Over radioen
får vi nu besked på at holde inde lidt, så vi trykker os der hvor vi er.

Efter lidt tid hører jeg at Martin spørger i radioen, om jeg kan se noget på højen lige ovenfor GD’en,
hvor Martin og Mark har gemt sig. Jeg kigger over på højen og kan se en sidde med en metal-
detektor lige over hovedet på dem. Kort efter kommer der endnu en person til, han står i fuld
højde bag ham med metaldetektoren, jeg melder til Martin hvad jeg ser og han kalder Delings-
føreren, for at spørge om vi må åbne ild mod dem, da de har blottet sig for os, og så lyder der

.

Jeg sætter to til tre skud mod ham der står i fuld silhuet, de trykker sig straks, og meget hurtigt
begynder de andre i DEL at presse sig frem imod os, og det gør at vi er nød til at støtte Martin
og Mark under tilbagetrækningen til vores position. Vi støtter og med fuld knald på bokser vi os
bagud, og efter Martin og Mark er kommet på plads ovre ved Tonny og mig, bliver vi beordret over
radioen, til at indstille skydningen, så vi trykker os i området.

Efter et lille stykke tid i ro får vi ordre på at genoptage skydningen, så vi kryber alle i position
igen og gør klar. Martin giver ordre til at skyde, og igen hagler der bygeild ned over ISAF DEL, og de
reagere med det samme, og får igen lagt meget tyngde over mod os. Efter et par korte byger kommer
der ordre på at indstille skydningen igen, vi får af vide at de har bestilt moterer og det rammer ned
over os.

Der bliver igen helt stille, så kommer den sidste ordre, vi skal give dem en bygeild mere og så
trække os ud af området på samme tid. Som sagt så gjort, vi åbner ild og bokser os bagud, og
slut var det med vores støtte.

Suveræn dag og lærerigt på samme tid, vi fik brugt en del af det vi havde lært, så det var det
hele værd.



Mit navn er Birthe Jensen. Jeg er 50 år, har 2 børn,
Simone på 20 år og Sandra 23 år. Bor sammen med
min kæreste Richard i Vildbjerg. (ham kommer i også
til at stifte bekendtskab med) Richard har 3
mindreårige børn.

Jeg er født i Herning men har boet flere forskellige
steder i jylland.

Jeg har været ansat ved TDC i 23 år hvor jeg også var i
Virksomhedshjemmeværnet "Telehjemmeværnet". Jeg
stoppede ved TDC i 2006, hvor jeg fik det man kalder
en frivillig fratrædelse og meldte mig dengang også ud
af hjemmeværnet fordi nu var det kapitel ligesom slut i
mit liv.

Jeg blev i 2006 ansat ved EG A/S i Herning og her
mødte jeg jo Elise. Da hun hørte jeg tidligere havde
været i hjemmeværnet mente hun jo absolut at jeg
skulle ind i hendes eskadrille. Jeg tror hvis man i dag
spørger hende så vil hun sige at det var en sej kamp at
få mig til at sige ja. Tror hun startede med at spørge i
2007 og jeg er jo først nu blevet tilkoblet HVE 277, så
må sige Elise har tålmodig bare ventet og en gang
imellem kommet med et lille pip om at nu skulle jeg
altså tage mig sammen og komme med.

Jeg blev i 2011 skilt og det var åbenbart det der
skulle give udslaget til at jeg så overgav mig og
underskrev kontrakt med hjemmeværnet igen.

Og ja hvad dælen er det så lige jeg har sagt ja
til. Elise mente jo at jeg skulle være HVE 277s
nye KOF (Kontaktofficer). Hmm jeg ved stadig
ikke helt hvad jeg har sagt ja til men syntes det
lød spændende. Nu skal jeg så have en masse
kurser så jeg rigtig kan lære de forskellige sider
jeg skal kunne som KOF.

Jeg glæder mig iværdfald til at skal prøve
kræfter med hvervet og til at møde jer som er
aktive men også resten som er i reserven. Jeg
kender jo ikke så meget til Flyverhjemme-
værnet så der håber jeg i vil være behjælpelige
med at jeg får noget indsigt i hvad i går og laver.

Jeg ser frem til have nogle gode stunder
sammen med jer.

Parallelparkering skulle ikke være noget
problem med denne 20meter og 4 meter
brede MZKT-79221 kørertøj. Kun er der
et problem, det første trin op til
førerhuset sidder i skuldrehøjde og selv
om et enkelt hjul skulle punkterer,
betyder det ikke noget. Altså et rigtig
indkøbsvogn til kvinder med en egenvægt
på 39,5 ton og en bæreevne på omtrent
47 ton.



Desværre havde ESK. 277 ingen gruppe med til gruppekonkurrence i Karup i april 2012.

Men måske kan dette gamle foto fra d. 19 april 1986, få de garvede fra dengang til at opfordre de yngre til
at få nogle lærerige og hyggelige timer i samvær med andre enheder fra Flyvehjemmeværnet.

For allerede i januar, startede gruppefører og gruppen med forberedelserne til årets dyst med
skydninger i sne og frost, førstehjælpsopgaver hvor figuranten kunne ligge i timer med bar mave m.m.,
afstandsbedømmelse hvor el eller telefonspæle blev brugt som afstandsmærker, håndgranatkast med
forskellige afstande liggende, knælende og stående med stor fantasi, så selv Storm Pedersen kunne
misunde opstillingen, men også afsøgning hvor selv den bedste blodhund ikke kunne gøre det bedre.
”Jo forberedelserne fra de respektive gruppefører var nøje planlagt som i en Olsenfilm, intet kunne
mislykkes efter 5 punkt´s befalingen.”

Alene her fra Flyvestation Karup´s tre eskadriller, kunne der være fem grupper som var med til årets dyst,
om at blive de bedste af de ca. 25 grupper fra hele landet.
For selv om der kæmpes indbyrdes imellem grupperne og ingen oplysninger kunne fravristes de enkelte,
så var der alligevel et utroligt stort kammeratskab og gensynsglæde når man passerede hinanden på
ruten til de forskellige opgaver, der altid var veltilrettelagt af de mange opstillere og dommere fra hele
(Flyvestationskorpset) flyvehjemmeværnet.

Lørdagens højdepunkt var naturligvis festmiddagen, hvor alle mødte frem i den blå uniform.
Hvor Major Præstholm efterfølgende offentliggjorde resultatet med stor forventning og spænding.
Her hvor alle grupperne kunne se resultatet af deres anstrengelser af deres militære færdigheder og
måske kunne gøre det lidt bedre for at være iblandt de 4 bedste og få en varig erindring med hjem til
enheden.

De tre enheder som dengang var på Flyvestation Karup, har
bevislig været med i første række, måske kan dette gentage sig.
”For hvor der er en vilje, er der et håb.”



I perioden 11. Juni til 22. juni kørte øvelsen AGOEX 12 med HQ på FSN-
KAR. Med kort varsel blev flere HFD-fly indsat som "droner" fra både FSN-
AAL og FSN-KAR. Opgaven bestod i at tage fotos af mål på jorden, som blev
udpeget af en FAK (Forward Air Controller), som piloten hele tiden havde
kontakt med. Flyet var udstyret med en pc og et modem tilsluttet et digital-
kamera. Det var så meningen at der skulle sendes "still-fotos" direkte til FO
(forbindelsesofficer) i EAS (Expeditionary Air Staff), hvor der var folk fra
HVE270, blandt andre EC, CH/O LD/O, m.flere.

Systemet virkede ikke optimalt, det tog meget lang tid at "downloade" fotos
med det udstyr der var til rådighed. Så efter landing blev hver foto omdøbt,
med navn og koordinat, herefter blev disse oplysninger lagt på en usb-stick og
kørt til EAS, så foto-tyderne hurtigt kunne gennemgå hvert foto.

Under øvelsen skulle vi så prøve noget nyt, "Ground Support", som vi håber
bliver en del af den nye struktur. Der var 2 "busser" med "base" i den ene
ende af FHD. Den ene bus havde Naja, Nadia og Calle, de lavede det
praktiske med mad, kaffe og kørte feks. usb-stick frem og tilbage mellem EAS
og FHD. Den anden bus, kørte John Krarup og Jan Bay, den var udstyret med
bl.a. kost og spand, olie, rengøringsmidler til flyverne, samt kører
besætningerne frem og tilbage mellem FHD og CampTower, hvor flyet var
parkeret.

Det var spænende at være med til at lave "Ground Support", der er mange
ting at huske, når det ikke er prøvet før. Der skal ringes efter tankning, så skal
der nye kort køres ud til flyet, og hvor får man lige nye batterier til radioen, så
vi kan hører når flyet kommer tilbage. Det sparer en masse tid, og unødige
kørsel, når der kan "lyttes med på radioen". Efter de tilbagemeldinger vi fik fra
besætningerne, så var de meget glade for den service vi kunne levere. CH/O
Finn Hovgaard udtrykte stor tilfredshed med den indsat alle have ydet under
AGOEX 12.

Mvh. Ground Support AGOEX 12

Klik på billedet og se Airdrop under øvelse
AGOEX 12.

http://youtu.be/tpoz0yrDPDk


I eskadrille HVE 277 Karup er det ikke tilfældet, men derimod nogle repræsentanter, der er fremsynede og
fremadstræbende, og som gerne vil medvirke til at gøre Hjemmeværnet bedre. Eskadrillerådet er et talerør
for dig og alle os medlemmer, som ønsker at fremkomme med nye visioner, som kan bedre eller ændre
forholdene og dermed sikre en indflydelse for alle os frivillige.
Men mange i Hjemmeværnet benytter sig desværre ikke af denne mulighed ved at henvende sig til et af
rådets medlemmer, der meget gerne tager ethvert emne op på møderne, med ris og ros til drøftelse i
rådet.

Her hvor et emne måske kan blive løst ved selve rådets møde, eller fremsendes til et højere niveau, måske
helt til Hjemmeværnskommandoen, på grund af emnets karakter, der kan have stor betydning for alle i
Hjemmeværnet.

For Hjemmeværnet har og vil altid tilpasse sig tidens krav, men dette kan kun gøres ved medlemmernes
positive arrangement til at gøre en forskel, ved at fremkomme med visioner til forsat indsats til gavn for alle
i Hjemmeværnet.

Derfor - hold dig ikke tilbage, men henvend dig til Eskadrillerådet i HVE 277, som består af:

DF  Annemette Brokholm ambrokholm@gmail.com
FSHJ  Arne Christian Carlsen arneogebba@gmail.com
GVSK/KØR  Bjarne Stenmann Søndergaard ullaogbjarne@live.dk
EC   Elise Teglgaard Christensen ec@hve277.dk
STJH   Hans Georg Pørksen porksen@mail.dk
NK   Jan Kurt Bay Andersen jankbay@gmail.com
OPR   Jens Peter Bach Poulsen 0907jpbpoulsen@poulsen.mail.dk
GVSK   John Marcus Møller yankierock@hotmail.com
GF   Jytte Stenberg jyst@city.dk
OBS/CBRNMD  Ulla Andersen lavaandersen@mail.dk
LMGSK   Michel Riberdal



For tiden mangler vi følgende personel:

Skydelærer

Aspiranter til Befalingsmænd

Delingsfører til Bevogtningsdeling

Næstkommanderende til Bevogtningsdeling

Gruppeførere

Næstkommanderende til grupper

Klik på linkene ovenfor for jobbeskrivelser og ansøgningskrav.

UDDANNELSE
Hjemmeværnseskadrille 277 Karup har planer om at starte en befalingsmands Skole der
vil forberede dig til at bestå de enkelte kurser som ABK og VBK.

Man har fra Hjemmeværnsskolen stillet flere og skærpede krav for at kunne bestå
de enkelte fag på skolen.

Det er specielt indenfor fagene taktik og føring i almindelighed. Her tænkes på fagene fra
LPU3 og LPU4 samt evner til at forstå hvordan man nedbryder én fempunktsbefaling for
gruppen. Evnen til at tage beslutninger og være en god rollemodel er færdigheder man
lægger mere vægt på under kurset og er specielt fokuseret på hos den enkelte elev.

Det er derfor tanken, at vi vil forberede de kommende aspiranter fra Eskadrille 277 til
forløbet på kurserne så man møder op på kurserne velforberedt og kan bestå kurserne.

Mener du, at du er aspirant til at være befalingsmand hos eskadrille 277 så kontakt
NK Michael Voegeding på telefon 60178021 eller på e-mail mkv@aars.dk.

Se tillige beskrivelsen af de kvalifikationer vi mener den fremtidige befalingsmand hos
eskadrille 277 skal bestride under punktet JOB i menuen på vores hjemmeside eller via
links øverst på denne side.

Med venlig hilsen
Michael Voegeding
NK HVE 277

http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Billedbibliotek/Skydel%C3%A6rer.pdf
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Billedbibliotek/Skydel%C3%A6rer.pdf
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Billedbibliotek/Aspiranter%20til%20Befalingsm%C3%A6nd.pdf
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Billedbibliotek/DF%20til%20Bevogtningsdeling.pdf
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Billedbibliotek/DF%20til%20Bevogtningsdeling.pdf
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Billedbibliotek/NK%20bevogtningsdeling.pdf
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Billedbibliotek/NK%20bevogtningsdeling.pdf
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Billedbibliotek/Gruppef%C3%B8rere%20til%20eskadrillen.pdf
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Billedbibliotek/Gruppef%C3%B8rere%20til%20eskadrillen.pdf
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Billedbibliotek/NK%20til%20gruppe.pdf


VÆRN OM FANEN

Det var heller ikke hvem som helst, der fik lov at
bære fanen. På korstogenes tid blev fanen båret af en
Biskop, og i andre særlige tilfælde af høvdingen,
fyrsten eller af hærføreren selv.

Senere blev det en Fændrik , der bar fanen. Denne
skulle være en kraftig og tapper, ung officer, som var
villig til at indestå for fanen med sit liv. Hvis det blev
umuligt for ham at forsvare fanen længere, skulle han
rive dugen af stagen, svøbe sig i den og lade sig hugge
ned.

Under Christian den Fjerde, i 1628, blev det bestemt
at alle faner i den danske hær skulle have et lille
Dannebrogsmærke i det øverste hjørne til supplering
af fanens øvrige billeder og inskriptioner, som tegn på
at de var under den Danske konge.

Eskadrille HVE277 Karups fane er nu
blevet broderet med et smukt
Flyverhjemmeværnslogo med Eskadrille
277 Karup, for her at synliggøre vores
forhold til Flyverhjemmeværnet.

Fanen overbringes derfor nu igen til
Eskadrille 277 Karup, som fremover ved
alle kommende lejligheder som byder
sig, bruges og dermed ældes med ære
og værdighed.

Til glæde for de mange der er i
eskadrillen nu, men også for dem der
kommer i Hjemmeværnseskadrille 277
Karup, i fremtiden.”

Med disse ord overrakte Hans G.
Pørksen fanen tilbage til EC. Elise T.
Christensen, som var glad for at Viborg
Luftmelderes venner, ville sponsere
denne nu meget synligt, tilhørende
Eskadrille 277 Karup fane, med logo.

”Ne Quis domi.” eller ”Alle mand af
hus.”



Festen foregik i Propelmessens cafeteria, idet den Røde Sal var optaget af militære aktiviteter.

Over 60 medlemmer af eskadrille 277 var mødt op til en festlig og traditionsrig aften med fanesang, taler,
underholdning, spil og uddeling af gaver, mærker, pokaler og tegn.

Traditionen tro overrakte eskadrillechefen og skydeinstruktør tegn, mærker og pokaler ved nytårsparolen
den 20. januar 2012.

Følgende fik overrakt årstegn ved nytårsparolen:

Jens Peter Bach Poulsen – 40 år
John Krarup Nielsen – 40 år
Michael van der Sterren – 25 år
Palle S. Bertelsen – 10 år

Skydemærker - tre bronze og et sølv mærke til:

Preben Østergaard
John Ellekrog Jensen
Dan Nielsen
Michel Riberdal

Et guldmærkediplom i Førstehjælp blev overrakt til Kit Rauh, som efter en kontrollant opgave ved netop en
Førstehjælpsprøve - fik lov selv at prøve - og fik Guld.

Pokalen Årets bommert gik til:
John Valdemar Nielsen for sine altid "uheldige afklædninger" som figurant på øvelser.

Årets positive skytte blev overrakt af Holger Laustsen til en person, som ikke nødvendigvis rammer
hvergang men som har en positiv indstilling og som er hjælpsom på skydebanen, nemlig
Ulla Andersen

Tillykke til alle.

 Chefen byder velkommen

 Årets positive skytte,
Ulla Andersen får her

overrakt vandrepokalen

 Årstegnsmodtagere: Fra højre Jens,
John, Michael og Palle

 Samling af aftenens modtagere af mærker,tegn, gaver og pokaler

 Bordfodbold turnering :-)



I forbindelse med at distriktet afholdt 4. maj arrangement i Fredericia, fik Næstkom-

manderende Michael Voegeding overrakt Hjemmeværnets Fortjensttegn.

Eskadrillen havde valgt at indstille Michael med følgende ord:

Han har gjort et ekstraordinært stort arbejde, langt ud over hvad man kan forlange af en frivillig
i Hjemmeværnet.

* Han har været indvolveret i forskellige arbejdsgrupper.
* Han har oprettet ekstra kurser m.v.
* Han har vist sig som en god kammerat, i og uden for tjenesten.
* Han har altid, uanset tidspunktet på døgnet, stået klar til at hjælpe andre.
* Tager ejerskab for opgaverne.
* Er meget vellidt i organisationen.
* Er til at stole på .
* Altid smilende.
* Skaber trivsel i organisationen.

Sammen med Michael Voegeding havde Peder Sørensen og Elise Christensen også valgt at
drage til Fredericia, hvor de fik overrakt medaljer som følger:

Peder Sørensen – Hjemmeværnets 50 års tegn

Elise T. Christensen – Hjemmeværnets 25 års tegn

Der skal fra eskadrillen lyde et stort tillykke!



Silkeborg Bad

Den 19. maj afholdte Silkeborg Bunkermuseum det årlige WW2 Show
Bunker By Night, som er en levende udstilling om tyskernes besættelse af
Silkeborg Bad under 2. verdenskrig.

På denne dag er der på området ved Silkeborg Bad oprettet et tysk
hovedkvarter og lejre, samt engelske, amerikanske og modstands lejre
rundt om på området.

Det var muligt at gå rundt og se hvordan hverdagen fungerede i de
forskellige enheder, derudover var der også mulighed for at købe originale
tyske, amerikanske og engelske effekter fra krigens tid.

Det hele var lavet så man skulle mærke atmosfæren af tiden under krigen
og flere hundrede reenactors (skuespillere) gjorde de bedste de kunne, for
at folk skulle få den rigtige oplevelse.

Bunker By Night afholdes hvert år og er et besøg værd.

www.bunkerbynight.dk

Klik her for at se flere billeder fra dagen

Klik her for at se video fra dagen

http://www.bunkerbynight.dk
https://www.dropbox.com/sh/jvpwlfdlndfx0kr/PzWeOhqTmO
http://youtu.be/EuNgggMOZ6o

