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Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs 
mere andet sted i bladet.



HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE

2015 startede, traditionen tro, søndag den 4. januar med, at en 
gruppe på 10 medlemmer fra HVF 244 Svendborg tog til Flådens og
søfartens kirke, Holmens Kirke i København, for at deltage i Det Blå 
Danmarks nytårsgudstjeneste.

Vi startede fra 
Svendborg kl. 09.30 
og drog mod 
hovedstaden. 
Traditionen byder, at 
vi starter med brunch
på Café Grand Vue på
Fisketorvet. Her 
tilbringer vi  en til 
halvanden time i 
hyggeligt selskab 

med hinanden og såiser et godt måltid. Ved 13 tiden begiver vi os 
ind mod centrum for at finde en P-plads og være på plads i 
Holmens Kirke i god tid til kl 14.00.
Efter gudstjenesten og tale er kirken vært ved et glas hvidvin og en
chips, hvor der er god mulighed for, at møde en del af de 
kammerater og venner man har mødt i årets løb, enten på kurser 
eller øvelser. Der ønskes godt nytår og udveksles oplevelser fra året
der gik.
Inden vi kører hjem er vi enten en tur på Kastellet eller på Holmen 
på en lille udflugt. Enkelte gange har vi nået begge steder inden vi 
vender næsen mod Sydfyn.

NYTÅRSPAROLE

Mandag den 5. januar var der så nytårsparole i flotillen. Den blev 
holdt på KSN, Sølund.
FH Dorte Lauritzen holdt en lille tale, hvor hun kort gennemgik året 
der var gået og takkede medlemmerne af HVF 244 for godt 



samarbejde. Fremtiden vil bringe ændringer, men det er svært at 
sige hvormeget det vil påvirke os ude i skibene. Ingen ved rigtig 
noget endnu. Der er beviliget både et sommertogt og et 
udlandstogt, så det er bare med, at komme med forslag til disse 
ture, helst meget hurtigt.
Der var nogle medlemmer, der skulle have årstegn. Desværre var 
der kun een fremmødt, så det var en hurtig omgang. Keld Larsen 
MOP i bes.2 fik årstegnet. Årest flotillegast blev Jesper Merrild bes. 
2. Aftenen bød på
kaffe og Jørgens
legendariske
æblekage. En masse
snak blev det også til
inden vi skiltes ved
21.30 tiden.
Nu ligger så et helt nyt
år foran os, så brug
det og mød op til
sejlaftner og ikke
mindst de større
øvelser.

Godt nytår.

STOF til næste flotilleblad: DEADLINE 1. april 2015
Formatet skal være A4 og I skal bare skrive den tekst, I ønsker i 
bladet og evt. fotos vedhæftet, ikke sat ind i selve artiklen.
Jeg kan ikke bruge jeres opsætning, skrifttyper og størrelse, så det
er spild af tid, at gøre for meget ved det.

Mail: hvf244-webm@hjv.dk
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Personalia

I november og december har HVF 244 fået fem nye medlemmer.
MG Peter Trygve Liisberg, MG Alexander von Rosen Møller, MG 
Casper Kreiberg Mikkelsen, MG Jacob Stensbjerg Callesen og MG 
Charlotte Schuster Ravn har alle skrevet kontrakt med 
marinehjemmeværnet og dermed HVF 244 Svendborg. Vi byder alle
fem velkommen blandt os og håber på, at I vil falde godt til i vor 
flotille.

Flotillen har også fået tre nye kokke, som har gennemgået lovpligtig
kursus og dermed kan kalde sig kok i MHV. 
De tre er: Jørgen Østergaard (KDOBM), Heine Eskildsen (HIST) og 
Robert Sebastian Ingvorsen.

FLOTILLEBLADET I ÆNDRET UDGAVE

Som det nok kan ses, så er flotillebladet kommet i ny udgave. Vi må
desværre ikke lave det dyre, fine tryk mere. Så det er besluttet at 
lægge det u på hjv.dk.
Der vil stadig være næsten samme indhold som i det gamle blad, 
kun små redaktionelle ændringer vil forekomme.

MEDDELELSER PÅ HJV.DK

Når I logger ind på hjv.dk så rul lige helt ned i bunden. Der vil være
en rubrik, der hedder MEDDELELSER. Her vil der komme diverse 
meddelelser fra staben om alt muligt. Det kan være om 
uddannelse, nye tiltag eller meddelelser som skal ud til de aktive.

Meddelelser fra besætningerne kan lægges i de enkelte 
besætningers side når I kommer videre til Min OE.
Altså må I klikke lidt rundt på hjv.dk for at sikre jer, at I ikke går 
glip af noget. Webm/red John Langelund



MHV underviser civile i førstehjælp

Af Heine Eskildsen

Sidste år fik seniorcentret Egebo i Kværndrup en hjertestarter. Da 
de havde hørt hvor meget vi i marinehjemmeværnet gør ud af 
førstehjælp blev jeg spurgt om vi kunne undervise dem i 
førstehjælp og hjertestarter.
Jesper Merrild var med på ideen så vi lånte dukker og hjertestarter 
på depotet i Odense.
Det var både personalet og bestyrelsen der deltog, ialt ca. 20 
personer.

I år fik vi en henvendelse fra 
Åbyskov borgerforening der havde
hørt at vi havde været i 
Kværndrup.
Jesper Merrild, Christian Byg og 
jeg blev enige om at sige ja til 
invitationen.
Den 13. januar tog vi så til 
Åbyskov.

Stor interesse for hjertemassage

Vi havde dukker og 2 hjertestarter med, og dem fik godt nok brug 
for. Der var mødt 60 personer op til denne aften.
Vi var nødt til at dele dem op i 4 hold, et kaffehold , 2 hold til 
hjertestarter og et hold til
førstehjælp. Bygs kone, Bodil, var
fotograf og figurant.
Det gik godt og vi fik samtidig
trænet vores førstehjælp og
hjertestarter. Vi fik også svaret på
mange spørgsmål den aften.


