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Flotillechefen 
 

af FH Torben Skotte Andreasen 
 
Kære flotille 241. 
   Det er mig en stor glæde igen at kunne præsentere jer for vores længe savnet Flotilleblad. En af 
vores nye gaster Jane Pulawska, som dog har 25 års erfaring fra Hærhjemmeværnet, har påtaget sig 
opgaven som redaktør af bladet. 
    
Meget er sket siden det sidste flotilleblad udkom.  
   Flotille er flyttet til nye lokaler, som stadig lægger i en kælder, forholdsvis tæt på havnen, men så 
ophører enhver lighed med de gamle lokaler.  
   I de nye lokaler er der højt til loftet, vinduer der kan åbnes og dermed give både luft og lys. I dag 
har vi to mødelokaler, et lille med plads til 10-12 personer og et stort mødelokale med plads til 35-40 
personer. Det lille lokale bliver i daglig tale kaldt for Askøstuen, da det er her vi har vores effekter fra 
Askø. 
   Derudover har vi fået et fint våbenkammer, en noget større kabys og et flotillekontor, som deles af 
chefen, kommandobefalingsmanden og uddannelsesstøtteofficeren. 
   Distriktet har også fået øje på vores flotte lokale og lånt dem flere gange til møder.  
   For jer, som endnu ikke har set dem med egne øje, husk at vi holder Åbent Hus, den første tirsdag i 
hver måned, fra klokken 19. Adressen er Tolderlundsvej 3, 5000 Odense. 
 
Flotillefest 2014 
   Flotillefesten blev, som sædvanligt, afholdt sidst i februar og naturligvis i vores egne lokaler. 
Flotillefesten er den ene gang om året, hvor vi har mulighed for, at samles i et festligt lag, med god 
mad og lidt til ganen og hvor historierne om gamle bedrifter skildres lystigt. Men det er også den dag i 
året, som flotillen benytter til at uddele årstegn og andre anderkendelser til vores medlemmer. I år 
havde jeg fornøjelsen, at uddele et 10-årstegn til vores fartøjsmester Jesper Holm Nielsen og et 25-
årstegn til Peter Freisleben.   

 

 
Jesper Holm Nielsen (tv) og Peter Freisleben (th) 
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Hjemmeværnets Fortjensttegn   
  På Åbent Hus mødet i maj, havde flotillen besøg af distriktschef MHDØ, kommandørkaptajn Jørgen 
Fink.  
   Med sig havde han et af Hjemmeværnets Fortjensttegn, som blev tildelt en ganske særlig gast, 

nemlig Mogens Damsted. At Mogens har fortjent medaljen fremgår tydelig af flotillens indstilling: 

   ”Mogens har i en menneskealder været en særdeles aktiv fartøjsfører i Marinehjemmeværnet og 
han har i sit mangeårige virke også bestridt mange krævende poster, blandt andet var han i firserne 
flotillechef for flotillen. 
   I den tid jeg har kendt Mogens, har han altid været villig til at yde en ekstra indsats, endda ofte med 
kort varsel, som når flotillen havde brug for en forlægning til og fra HVS Slipshavn eller værft, som 
ikke var AKOS-planlagt, eller som fornyelig en infosejlads for HVS Nymindegab med gæster fra 
USNG. 
   Det er ikke kun vores flotille, som har nydt godt af Mogens færdigheder, men både for flotiller i 
distrikt øst og vest, har Mogens stillet sin person til rådighed, når der har været brug for en navigatør 
eller fartøjsfører. 
   Og som om det ikke skulle være rigeligt, så er Mogens flotillens kasernemester med ansvar for 
vedligeholdelse af flotillens lokaler og er samtidig flotillens historiker. ” 
   Hjemmeværnets Fortjensttegn uddeles den 4. maj, eller så hurtigt som muligt herefter. 
  Jeg benyttede lejligheden til, at overrække 25-årstegnet til Jane Pulawska, som netop var tilgået 
flotillen. 

 

 
Fra venstre mod højre: Jane Pulawska, Mogens Damsted, Jørgen Fink og Torben Andreasen 

 
Ændringer i befalingsmandskorpset 
 
Siden det sidste ”Nyhedsbrev” blev udsendt, er der sket følgende rokering og ændringer i 
befalingsmandskorpset: 

 Eva Jørgensen er stoppet som Operationsofficer (OPO) 

 Kim Bennetsen overtager posten som Forsyningsbefalingsmand (FSBM)  

efter Nick Jørgensen 

 Søren Kyndi overtager posten som Uddannelsesstøtteofficer (UDDSTOF)  

efter Kim Bennetsen. 
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GME-F, hvad er det og hvad betyder det for mig?? 
 

af FH Torben Skotte Andreasen 
 
 
GME-F er forkortelsen for Grundlæggende Militær Efteruddannelse – Frivillige. 
GME-F er en del af de 24 timers tjeneste, som alle aktive skal have, for ikke at blive flyttet til 
reserven. 
De 24 timer er nu delt op på følgende måde: 

 2 timers skydning. 

 2 timers førstehjælp.  

 4 timers funktionsrelateret uddannelse. 

 16 timers funktionsrelateret tjeneste. 

 

Skydningen gennemføres enten ved en af de planlagte skydninger i land eller ved en søskydning. 
 
Førstehjælpen gennemføres enten ved undervisning af besætningens sygdomsbehandler under en 
sejlads, eller ved at deltage i en af de arrangement i land, hvor der også undervises i førstehjælp, 
som for eksempel på næste sødivisionsmøde i november. 
Funktionsrelateret uddannelse og tjeneste gennemføres ved almindelig tjeneste i besætningen eller 
gruppen. 
Hvis man ikke gennemfører GME-F hvert år, bliver man automatisk af distriktet overført til reserven. 
Dette har flotillen ingen indflydelse på. 
 
Hvem skal gemmeføre GME-F: 

 Alle aktive under 60 år.  

 Alle befalingsmand og officerer, uanset alder.  
 
Hvem må gerne, men skal ikke gemmeføre GME-F:  

 Alle aktive over 60 år.  

 Alle som er i gang med deres lovpligtige uddannelse (LPU1-4 

 

 
Billede fra uddannelsesuge 2014. 
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HJV.DK version 2 
 

af FH Torben Skotte Andreasen 
 
   Fra 1. januar 2015 overgår Hjemmeværnet til den nye version af hjv.dk. 
HJV.DK version 2 er meget forskellig fra den version vi bruger i dag, derfor er der oprettet internet 
kursus, som beskriver hvordan det virker og skal bruges. 
   Befalingsmænd skal igennem en række af kurser, men ALLE skal gennemføre kurset HJV.DK 
Grundkursus. 
   Hvordan og hvor finder man så disse kurser? Herunder er en vejledning: 
 

Åben Internet Explorer. 
Skriv: www.fels.dk i 
browseren. Du er nu på 
Forsvarsakademiets 
hjemmeside. 
 
Klik på genvejen til ATutor i 
genvejsmenuen i højre side. 
 

 

 
  
Du er nu på Forsvarets 
Elektroniske 
Skole, også kaldet ATutor. 
 
For at få adgang til 
kurserne, skal du først være 
tilmeldt som elev i 
Forsvarets Elektroniske 
Skole. 
 
Klik på Tilmelding. 

 

 

 
  

http://www.fels.dk/
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For at blive tilmelde dig som 
elev skal du udfylde 
tilmeldningsblanketten. 
 
Du skal oprette dig med 
dit MA.nr. 
 
Nogle oplysninger skal 
udfyldes, mens andre, som 
for eksempel personlige 
oplysninger, er valgfrie. 

 

 
  
Efter du er blevet tilmeldt 
som elev kan du tilmelde dig 
et eller flere af kurserne, 
som du finder i 
kursusoversigten. 
 
For at søge på et kursus, 
skal du klikke på fanebladet 
Kursusoversigt. 
 

 
  
I søgefeltet søger du efter et 
kursus. I eksemplet her, er 
der søgt efter HJV.DK 
Grundkursus. 
 
Du afslutter din søgning ved 
at klikke på søg. 
 
Du kan indstille din søgning 
ved brug af rullemenuen 
under Kategori. Ved at 
vælge 
”Alle kategorier” søges der 
blandt alle kurser på ATutor.  
I rullemenuen kan du for 
eksempel vælge 
”Hjemmeværnsskolen” og vil 
kun få vist de kurser der 
tilbydes af 
Hjemmeværnsskolen”. 
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Søgningen på HJV.DK 
Grundkursus gav 1 resultat.  
 
 
 
 
Klik på kursets ikon eller titel 
for at åbne kurset. 
 

 
  
Du har nu åbnet dit kursus, 
her er det HJV.DK 
Grundkursus som er åbnet, 
og du er klar til at 
påbegynde kurset. 
 
 
 
 
Har du brug for at søge et 
andet kursus, vælger du Min 
startside i rullemenuen og 
trykker på OK. 
 
Du klikker på fanebladet 
Kursusoversigt, og 
søgefunktionen vil blive vist 

på din skærm. 
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Præsentation af ny uddannelsesofficer 
 

af UDDSTOF Søren Kyndi 
 
 
Jeg er blevet uddannelsesstøtteofficer i flotillen, jeg vil lige præcenter mig selv. Jeg er 32 år, gift med 
Kirsten W. Kyndi der sejler for Mærsk som navigatør. Jeg er selv uddannet skibsfører ved rederiet 
D/S Norden A/S hvor jeg sejlede olietanker over hele verden. Jeg gik i land og fik et år som 
hjælpelærer på Marstal Navigationsskole hvor jeg underviste i Navigation, Søret og 
arbejdsmiljø/sikkerhed.  
Jeg har været medlem af hjemmeværnet i godt 8 år nu, jeg har de sidste to år været 
næstkommanderende i Svendborg flotillen. Som jeres uddannelsesstøtteofficer vil jeg forsøge at 
imødekomme alle uddannelses ønsker så godt jeg nu kan og få lokalkurser op at køre når det er 
nødvendigt.  
Jeg er dog ikke nogen supermand og kan ikke altid få alt til at gå op i en højere enhed, men vil da 
gøre mit bedste. Jeg vil forsøge når der er noget nyt eller hvis der er spørgsmål til uddannelses’ 
betydning at komme med et indlæg i flotillebladet. Jeg vil forsøge at komme til alle åbent hus tirsdage 
i flotillelokalerne, så jeg kan være behjælpelig hvis der er spørgsmål eller kursus ansøgninger. Jeg 
kan også kontaktes via min funktions mail hvf241-uddstoff@hjv.dk og min private 
soren.n.s@gmail.com.   
Jeg ser frem til mit at arbejde sammen med Jer alle og forhåbentligt mange gode år sammen.  

 
 
 
 

 
  

mailto:hvf241-uddstoff@hjv.dk
mailto:soren.n.s@gmail.com
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Underafdelingsrådet 
 

af Jan Norved  

 
Rådsarbejdet kalder igen, langt om længe til møde 

den 24. november 2014. 
 
Vi har ikke i flotillen holdt disse møder de sidste par år, så lad os se om vi kan få gang i dem igen. 
 
Ja, så er der igen en mulighed for at vi måske kan få et underafdelingsråd op og stå. Så mød op 
denne dag. 
Jeg har kigget lidt på sammensætningen af et UAFD råd. 
Herunder er den beskrevet og det er vigtigt at FH og ROF er opmærksomme på at de er fødte 
medlemmer. 
 
 Detailorganisation. 
Flotillerådet sammensættes som følger: 
a. Chefen og et valgt medlem af rådet som formandskab, samt suppleant til denne. 
b. ”Informationsofficeren” (KOF/ROF), samt suppleant for denne. 
c. Mindst 4 valgte repræsentanter samt suppleanter for disse. 
d. Flotillerådet vælger af sin midte en repræsentant til distriktsrådet, samt en suppleant for denne. 
e. Rådet vælger af sin midte en sekretær. 
Min mening om ovenstående er at det antal suppleanter der er beskrevet er unødvendigt, i MHD Ø 
rådet har vi valgt at havde 2 supl. så det må også være ok for os i UAFD. 
5. Møder. 
a. Flotillerådet holder som minimum 2 møder om året 
b. Flotillerådet tilstræber at holde møde i juni og november. 
c.  Formandskabet eller 1/3 af de frivillige medlemmer kan kræve indkaldt til ekstraordinære møder 
om bestemte emner. 
 
Indkaldelse udarbejdes og udsendes af FH og den frivillige med formand med de terminer der er 
beskrevet i HJVBST 210-010 Rådsorganisationen. 
Nyt fra rådet. 
Bygningerne på Slipshavn er der heller ikke afklaring på endnu.  
Er du interesseret i yderligere om hvad der foregår i rådene så kan alle referater hentes på 
www.hjv.dk  
 
Alle jer der vil deltage i næste møde, skal bare skynde jer ind på flotillens side på www.hjv.dk   under 
login og melde jer til under aktiviteter for november måned. Bliver lagt på 1. oktober 
 
Med maritim hilsen  
 
Flotillens repræsentant i MHD Ø rådet  
Jan Norved 

 

 
 
  

http://www.hjv.dk/
http://www.hjv.dk/


 10 

Flotilledepotet 
 

af FSBM Kim Bennetsen 
 

Flotilledepotet holder åbent den første tirsdag i måneden fra kl.19:00. (Åbent Hus aften) 
 

Ved bytning af ting jeg ikke ligger inde med, bedes I kontakte mig og lave en aftale. 
 

Områdedepot Fyn (Svennekærgaard), må kun besøges efter forudgående aftale med 
Forsyningsbefalingsmanden 

 
Svennekærgård 
Vibelundvej 45  
5200 Odense V 

 
Åbningstider på depot:  

Mandag 8:00 til 15:30 
Tirsdag LUKKET 

Onsdag 12:30 til 20:00 
Torsdag 8:00 til 15:30 
Fredag 8:00 til 15:00 
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SURVEX 5-7 september 
 

af GAST Jane Pulawska 
 

 
 
Vi havde en fantastisk tur der var fuldt hus alle køjer belagt og vejret 
var godt, så der var tid til lidt forskellige øvelser og demonstrationer af 
udstyr, der var (heldigvis) ikke de store opgaver at sejle til, vi fik to 
opgaver med observationer af oliespild, men fandt ikke noget. Vi fik 
øvet nødror og fik en genopfriskning i førstehjælp, så hvordan 
linekasteren og en nødrøggranat virker. Ellers gik dagen med de 
daglige pligter om bord, første nat lå vi for anker ved Lyø, anden nat lå 
vi til kaj ved Middelfart med den mest fantastiske og idylliske udsigt til 
begge broer, der blev af hovmesteren lavet nogle yderst dejlig måltider 
og vi havde tid til en havnepromenade tur, hilse på de forskellige 
bådejer og spise en stor is. Da weekenden var omme havde vi sejlet 
Fyn rundt, og vi afleverede skibet på Slipshavn da den skulle lånes ud 
til skolen i den efterfølgende uge. 
Glæder mig til at se jer alle til næste sejllas, med mange gode 
oplevelser. 
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‘I Afghanistan skyder man med vandpistoler’ 
 

af BES2/NK Jan Norved 
 

Anmeldelse af Gregers | Posted on 17-06-2014 

 
Vibeke Nielsen, Marianne Gunnov Bøgelund, Katrine Hartmann og Line Østergaard i ‘I Afghanistan 

skyder man med vandpistoler’ (foto: Teaterkorpset) 
 
 
TILSTANDSRAPPORT 
 
På Teater Grob lader ‘Teaterkorpset’ Afghanistan-frivilliges græsenker tale ud i ’I Afghanistan 
skyder man med vandpistoler’. Stærk forestilling. 

 Stykket spiller på Grob igen 17. juni kl. 14 og 20. Til efteråret flere steder i landet, bl.a. på 
Operaen i København 24. september.  

HVORDAN griber man det an på teatret? Hvordan kommer man tæt på krig, tæt på krigens 
absurditet? På danskere i krig? Uden at det bliver ’Gøngehøvdingen’ eller sentimentale røverhistorier 
fra fortiden. 
Hvordan kan man f.eks. håndtere danske soldaters deltagelse i Afghanistan-krigen? Vi har oplevet 
den sceniske chokeffekt, da Ulf Pilgaard pludselig i Cirkusrevyen sidste år trådte frem som major 
K.E. Hansen, der gjorde op efter en årrække ved fronten. En Vase&Fuglsang-monolog, der lammede 
midt i revy-halløjet. 
Vi har set dokumentarisme i rystende samspil med ekstrem artistisk teater, da Det Kgl. i begyndelse 
af dette år havde inviteret invaliderede, danske Afghanistan-veteraner til at medvirke i ballettens og 
Christian Lollikes ’I føling’. En iskold nedsmeltning af officiel dansk Afghanistan-politik. 
Og nu kan vi så på Teater Grob opleve en glimrende fiktionalisering af – igen – dokumentarisk stof: 
Fire unge kvindelige skuespillere, der på basis af konkrete eksempler og grundig research, 
gennemspiller en række scener, hvor de alle agerer som kvinder, der har deres mænd i krig, sidder, 
går, sover hjemme med den konstante bevidsthed og den konstante usikkerhed om mændenes 
usikre tilværelse. En art tilstandsrapport om græsenkerne. 
  

 

 

 

 

http://gregersdh.dk/wp-content/uploads/2014/06/Forestillings-billede-5.jpg
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UBARMHJERTIGT 

Korte situationer, hvor de hver for sig og sammen bevæger sig rundt om emnet. Hvor tankerne kører, 
hvor de ryger ud i hjørnerne og ubarmhjertigt – ud over sorgen og savnet – kan afsløre glemslen, 
vreden, eller utroskaben, der pludselig melder sig med al sin biologiske kraft. Eller, utilsigtet måske, 
afsløre de vanestyrede, kønsbestemte mønstre, som er deres hverdag: Hvorfor fanden er manden 
væk, når det nu er ham og ikke mig, der skal tage sig af drengens fumlen med legoklodserne? Og 
endnu grovere: afsløre drømme om, hvordan man kunne blive inviteret ud i lejren i Helman og gøre 
ikke bare manden, men også hans kammerater kulrede ved et se en lækker dame på besøg? 
Mette Ovesen har iscenesat ’I Afghanistan skyder man med vandpistoler’ i en koncentreret vekslen 
mellem enkeltsituationer med de fire skuespillere Marianne Gonnov Bøgelund, Katrine Hartmann, 
Vibeke Nielsen og Line Østergaard (som selv er kæreste med en Afghanistan-frivillig og i øvrigt har 
fostret teater-idéen). 
Scenen er næsten dekorationsløs. Der er stærke optrin. F.eks. er en af de fires mænd blevet dræbt 
og sendt hjem til begravelse. De fire synger ganske stilfærdigt Grundtvigs gamle heltesang ’Det var 
en sommermorgen’, der handler om slaget på Isted Hede under treårs-krigen, det blodigste slag 
under den krig. 
Et Holger Danske-slag, som Grundtvig kalder det. Den giftige ironi siver ud af at høre den brugt igen. 
 
Jeg var i Vejle den 19. september og se forestillingen som Gregers her anmelder, ja det var en 
gribende og tanke vækkende forestilling med de problemer som den hjemmegående havde, men 
ikke mindst den udsendte. 
Efter forestillinger kom skuespillerne ind på scenen igen og fik en snak med publikum om stykket og 
hvordan de selv havde oplevet at snakke med pårørende og udsendte om deres stykke. 
Jeg kan på det varmeste anbefale alle at se det når det kommer i nærheden af Fyn igen, i marts er 
de tilbage i Vejle Musikteater. 
 

Veteranskydningen 30. August  
 

af GAST Jane Pulawska 
 

Flotillens skytter til årets veteranstævne på Røskebølle. 

 
 

LT Arne Larsen en 6 plads i individuel skydning med 310 point, ud af 79 skytter. 
KL Torben Skotte Andreasen en 42 plads i individuel skydning med 231 point. 

Og i Forsvarets Befalingsmandsforening henholdsvis en 1 og 5 plads. 
Vi ønsker tillykke. 
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Skydning 
 

af SKYLÆ Arne Larsen 
 
 
Det var rigtigt dejligt at se så mange folk på skydebanen 20/9, ca. 20 mænd.  
Jeg så gamle kendinge som jeg sidst har set for mere end 10 år siden på Seden skydebane. 
Det var også glædeligt at så mange hørte efter mine instrukser om korrekt åndedrag og 
aftræksteknik, om end der lige skulle puffes til et par stykker undervejs. 
Der var en tydelig forbedring af at holde skuddene samlet allerede under 2. skydning i forhold til de 
første 5 skud. 
Dermed bestod alle på nær én skydeprøven (4 ud af 5 skud på 100m skal være inden for en cirkel af 
20cm) 
Jeg fornemmede også begejstringen hos den enkelte over egen præstation, specielt en som skød 5 
forbier i første omgang for derefter at samle 10 efterfølgende skud til bestået skydeprøve.  
Jeg nævner selvfølgelig ikke navne, men det var en PL/NK i en besætning :-). 
Håber de gode oplevelser smitter af på deltagelse i næste års skydninger :-) 
 
Jeg havde planlagt at vi skulle skyde mærkeskydning på 200m banen, men desværre var vejguderne 
ikke med os, vi kunne pga. tåge kun se godt 100m den første times tid, men det fungerede også fint 
med resultaterne på 100m. 
 
Dejligt at have en medhjælper (Torben Freisleben) til at tage sig af betjeningsprocedurerne, som de 
fleste havde besvær med, dermed kunne jeg hurtigt gå i gang med de første 3 skytter og så kørte det 
bare derudad. 
 
Dette var sidste skydning i år og grunder den store interesse personellet nu udviser for skydning, vil 
jeg søge om 3 skydedatoer for næste år og her bliver én af dem en mærkeskydning. 
 
Det har desværre ikke været muligt at finde en dato for uddannelse af skydeleder til skydning til søs 
her i efteråret, men Ulrik Freisleben og jeg skal nok finde en dato i foråret, så vi kan få noget gang i 
skydning til søs også. 
Så tak for i år. 

  




