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> Du kan blive medlem, når du er fyldt 18 år. 
Du skal derudover være dansk statsborger 
eller have haft fast ophold i Danmark i 
mindst fem år. Endelig skal du være blevet 
fundet egnet til tjeneste.

> Det er gratis at blive medlem, og det er ikke 
nødvendigt at have en militær baggrund.

> Det vigtigste er en positiv indstilling og 
viljen til at gøre en indsats.

DEt krævEr DEt at værE  
mED i hjEmmEværnEt:UDDannElsE i hjEmmEværnEt
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Bliv MedleM AF hjeMMeværNeT   
ja tak, 
kontakt mig

jeg er mest interesseret i:

	 hele hjemmeværnet

	 hærhjemmeværnet

	 Flyverhjemmeværnet

	 Marinehjemmeværnet
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alle medlemmer får en 
grundlæggende uddan-
nelse, der ligner den, de 
værnepligtige får i hæren, 
søværnet og flyvevåbnet. 

Er du tidligere værneplig-
tig, behøver du derfor ikke 
tage denne uddannelse.

På den grundlæggende 
uddannelse vil du lære om 
alt lige fra våbenhåndte-
ring og orienteringslære til 
førstehjælp og indsats ved 
ulykker og katastrofer. 

Den grundlæggende ud-
dannelse består af 23 kur-
susdage og skal afsluttes i 
løbet af højst tre år. 

normalt tages uddannelsen 
i weekenderne, men det er 
også muligt at gennemføre 
hele uddannelsen som en 
3 ugers såkaldt bootcamp i 
sommerferien.

Efter den grundlæggende 
uddannelse har du masser 
af muligheder for at videre-
uddanne dig. 

Det kan enten være 
uddannelse til specielle 
funktioner, som fartøjs-
fører, sygepasser eller 
bevogtningsassistent. 

Eller det kan være ledelses- 
eller instruktøruddannel-
ser, der giver dig konkrete 
færdigheder indenfor plan-
lægning, konflikthåndte-
ring og samarbejde.

mange medlemmer fortæller, 
at de har kunnet bruge deres 
erfaringer og uddannelse 
fra hjemmeværnet i deres 
civile liv. 

f.eks. kan gruppe- eller 
delingsførere ofte overføre 
erfaringerne fra deres 
ledelsesansvar i hjemme-
værnet direkte til deres job 
i det civile erhvervsliv.

De fleste medlemmer af 
hjemmeværnet fortsætter 
med at videreuddanne sig, 
så længe de er aktive. 

for ligesom i det virkelige 
liv er det i hjemmeværnet 
også sjovest, når man 
bliver ved med at udvikle 
sig både menneskeligt og 
fagligt. 

stillEr DU oP,

nÅr DEt gælDEr?
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hjemmeværnskommandoen
+ + + 11676 + + +
0893 Sjælland USF B

i hjEmmEværnEt har DU mangE forskElligE mUlighEDEr

> Bevogtning af  
flyvestationer 

> Øvelser med og støtte til 
flyvevåbnet

> Eftersøgning og overvågning 
fra civile propelfly

> hjælp til politi og beredskab

> Eftersøgning og redning til søs

> Bekæmpelse af olieforurening 
til søs

> farvandsovervågning

> Patruljesejladser med Politi og 
skat

> havnebevogtning

> Bevogtning af samfunds-
 vigtige installationer som 

fx telefonnet og jernbaner

> støtte til virksomheder i 
udarbejdelsen af sikrings- 
og beredskabsplaner

> støtte til virksomheder 
under beredskabsøvelser

virksomhEDs
hjEmmEværnEt

intErnationalE oPgavEr 
som udsendt af forsvaret på internationale opgaver kan du som frivillig gøre brug af dine civile kompetencer som 
fx håndværker, sygeplejerske eller journalist. 
Uanset om du kommer fra hær-, flyver- eller marinehjemmeværnet, har du mulighed for at blive udsendt på inter-
nationale opgaver. 

flyvEr
hjEmmEværnEt

marinE
hjEmmEværnEt

> sikring og bevogtning 

> støtte til uddannelse  
af hærens enheder 

> terror- og katastrofebered-
skab 

> generel støtte til det danske 
forsvar 

> assistance til Politiet og andre 
civile myndigheder  

> indsættelse ved oversvøm-
melse og snekaos 

støtter Politiet med:

> Eftersøgninger

> sikring af gerningssteder

> trafikregulering

> katastrofehjælp

hær
hjEmmEværnEt

Politi
hjEmmEværnEt

HVEM er Hjemmeværnet?

Vi er over 47.000 frivillige 

soldater, hvoraf ca. 16.000 

er aktive medlemmer. 

Vi kommer fra alle dele af 

samfundet. Her møder du 

direktøren, sportsmanden, 

håndværkeren og sekre-

tæren.

HVAD laver Hjemmeværnet?

HVOR er Hjemmeværnet?

Vi er overalt. Hjemmeværnet 

er den lokale udrykningsenhed, 

når Forsvaret, Politiet eller 

Beredskabet har brug for 

støtte.
Der findes over 250 lokale 

enheder af Hjemmeværnet. 
HVORFOR har vi 

Hjemmeværnet?

Hjemmeværnet har en vigtig 

rolle som støttefunktion og 

aktiv medspiller for fx forsvar 

og politi. Hjemmeværnet var i 

2012 indsat over 5.000 gange 

i hele landet, både til lands, til 

vands og i luften.

HVORDAN bliver jeg medlem?

”hvad betyder det for min 
familie, hvis jeg melder 
mig ind?”
vi planlægger hjemmeværn-
slivet så godt som muligt for 
den enkelte. Og den tilfreds-
hed, du føler ved at gøre en 
forskel, vil sikkert smitte af på 
din familie også.

 ”hvordan er fælles-
skabet?”
der er et stærkt fællesskab 
i hjemmeværnet. de op-
gaver, vi løser sammen, 
skaber et helt særligt 
sammenhold – og samler 
os, selv om vi har meget 
forskellig baggrund.

”hvad betyder det for 
mit arbejde?”
langt det meste af 
tjenesten foregår i din 
fritid. derudover vil man-
ge virksomheder gerne 
frigive deres medarbej-
dere til hjemmeværns-
aktiviteter, fordi de ved, 
at hjemmeværnet er 
med til at udvikle deres 
kompetencer.

”hvilke opgaver kan jeg 
komme til at løse?”
Alt efter hvilken type enhed, 
du vælger at blive opta-
get i og hvilke opgaver, du 
selv ønsker, kan du yde en 
indsats omkring opgaver 
med Forsvaret, eftersøgning, 
bevogtning, naturkatastrofer, 
trafikregulering, terrorbered-
skab – og meget mere.

”hvad lavede hjemme-
værnet i afghanistan  
og i kosovo?”
hjemmeværnet har sendt 
delinger til de danske 
lejre i Afghanistan og den 
internationale lejr Novo 
Selo i Kosovo. De var med 
til at bevogte lejrene, så 
soldaterne blev aflastet og 
kunne koncentrere sig om 
andre opgaver.

”hvor meget tid kræver 
det at være med?”
Som aktiv skal du efter 
den grundlæggende 
uddannelse vedlige-
holde dine færdigheder 
ved mindst 24 timers 
årlig tjeneste, men vi 
synes jo, det er sjovt, så 
mange vælger at bruge 
mere tid.

sPØrgsmÅl om hjEmmEværnEt

Hjemmeværnet løser både militære og civile opgaver. Vi støtter Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet med fx øvelseer uddannelser og farvandsover-vågning. Vi støtter også po-litiet med fx eftersøgninger og afspærring af gernings-steder.

Start med at udfylde formula-
ren på blivmedlem.nu 
eller indsend kuponen fra 
denne folder – så vil du blive 
kontaktet af en hjemmeværns-
soldat fra dit lokalområde.


