
Rigtig godt nytår til jer alle. 

 

Det er med en helt speciel følelse af at være hjemme jeg står her i dag. Hjemmeværnskompagni 

Langeland har altid været hjemme for mig, ikke overraskende, eftersom det er her jeg har tilbragt 

størstedelen af min Hjemmeværnsliv her - både under Kurt og Bent som chefer. Personer som jeg 

respekterer højt og ser op til. Men en person har, mere end nogen anden æren eller - om man vil 

skylden - for at jeg står her i dag som kompagnichef. Det er vores nu desværre afdøde skydelære, 

Peter Kristensen - som få uger før han alt for tidlige død overtalte mig til at ringe til Bent og sige ja. 

Og Bent, dagen i dag handler jo i stor stil om dig, du har væren med i Hjemmeværnet i snart en 

halv menneskealder, de sidste 10 år som kompagnichef. Først for Hjemmeværnskompagni 4228 

Sydlangeland og efterfølgende for det samlede Hjemmeværnskompagni Langeland.  Jeg har spurgt 

rundt i kompagniet om hvordan forskellige medlemmer vil beskrive dig med få ord, og der er nogle 

ting som går igen: 

”Du er god til at tale med alle og meget omsorgsfuld overfor dine folk”. 

”Du er 110% nede på jorden”. 

Men især er der en ting som folk har lagt mærke til, og det er: 

”Evnen til at ’smide’ distinktionerne og deltage i gruppernes aktivitet, på lige fod med gruppernes 

øvrige medlemmer”. Det kendetegner en kompagnichef med overskud og omsorg. 

Det jeg nu vil sige til dig er med 2 kasketter på, nemlig som ny kompagnichef og formand for 

støtteforeningen: Bent, af hjertet tak for din indsats - indtil nu, for vi er ikke færdige med at høste 

af dine kvalifikationer. Jeg havde endelig tænkt at forære dig et spil Ludo, til at fordrive den 

nyerhvervede fritid med, men det får du slet ikke tid til – så i stedet skal du have dette spil Yatzy 

som du kan pakke ned i din Hjemmeværnstaske og bruge sammen med os andre på KSN. 

Tak for indsatsen. 

 

Hjemmeværnet, også på Langeland - er en del af det lokale, regionale og nationale beredskab. 

Dette så vi så sent som i den forgangene uge, hvor det sydlige Danmark blev ramt at stormflod. Vi 

fik til opgaven at stille med 20 mand på hurtig tilkald fra onsdag kl. 18 og frem til torsdag middag, 

samt 3 mand onsdag i dagtimerne. Det er ikke fordi vi ikke har prøvet det før, det har vi - men det 

gør mig utrolig stolt at se hvordan i med stor iver bakker op om opgaven. Under indsatsen i denne 

uge havde vi sammenlagt 30 mand på kald, fordelt over forskellige tidsrum. Vi fik heldigvis kun 

brug for at indsætte 12 mand, og der skal lyde en kæmpe tak til både jer som var indsat, men i lige 

så høj grad til jer som sad hjemme og var klar til at rykke ud. Denne tak gælder så sandelig også 

Flyverhjemmeværnet som var klar med 4 mand. 

Men der ligger også store udfordringer foran os, kompagniet skal certificeres i år, på 

efterårsøvelsen i weekenden 15-17 SEP. Det er en opgave som vil forudsætte at vi får pudset vores 



bevogtningsuddannelse af, får øvet samarbejde på tværs af delinger som f.eks. BEVDEL og PODEL, 

for begge delinger indeholder resurser som skal bruges i en sådan fredsmæssig bevogtning og over 

i krise/krig. Men ikke mindst skal vi have opdateres vores KSN uddannelse, især IT området. Derfor 

vil vi allerede på nuværende tidspunkt afsætte 2 lørdage til IT uddannelse på 

fører/stabshjælperniveau. Det er alt afgørende for vores samlede vurdering at flest mulige af os 

bakker op om de indledende tiltag, men især bakker op om selve certificeringen i september. 

En anden udfordring vi står foran er vores medlemstal, vi har behov for tilgang af 4-6 mand for at 

ligge på et passende styrketal. Derfor vil vi hen over sommeren lave et ’medlemmer hverver 

medlemmer’ tiltag. For her på landet virker de store landsdækkende kampagner ikke på samme 

måde som i storbyerne. Vi ved at de nye medlemmer som vi hverver via vores private eller 

arbejdsmæssige netværk ofte er bedre forberedt på det de går ind til og derfor ofte bliver længere 

i tjenesten. Vi har en anden resurse som vi også er i gang med at kigge på - nemlig vores 

reservestyrke. Vi har de sidste par år med succes aktiveret 4 mand til PODEL fra reserven. Det er 

min fulde overbevisning at vi kan aktivere 2-4 mand hvert år derfra.  

 

Vi berørte før emnet IT, det kommer vi også til at arbejde med på et mere jordnært niveau i år. 

Her tænker jeg på hjv.dk. Vi kan se at ca. halvdelen af os bruger hjv.dk i større eller mindre 

omfang, men vi kan også se at den anden halvdel ikke bruger det i tilstrækkelig omfang eller slet 

ikke. Der har været mange fordomme omkring hjv.dk, men vi har i dag et system - som måske ikke 

er verdens hurtigste - men til gengæld rummer en masse information og muligheder. Mit mål er at 

vi alle i kompagniet, minimum 1 gang om måneden kommer forbi hjv.dk. Samt at hvis der ’sker 

noget’ opdatere os på hjv.dk. Jeg forslår at vi laver en SMS kæde, dette kan vi gøre direkte fra 

systemet, på den måde at kompagniet kan sende en SMS til de berørte medlemmer med ordlyden 

’se hjv.dk’ eller ’se mail’ angående et eller andet vigtigt emne. Dette må dog ikke gå hen og blive i 

en mængde som virker irriterende, men skal være en hjælp til at se hvornår det er vigtigt af kigge 

forbi hjv.dk. Mængdemæssigt forstiller jeg mig et niveau på linje med NK’s SMS’er om aktiviteter. 

Jeg har brug for at i går hjem og får en snak i grupper og delinger om emnet og melder tilbage med 

jeres holdning til dette på næste BM-møde. 

 

Til chefen for det samlede Fynske Hjemmeværn, OL Kent Mikkelsen vil jeg gerne sige. Det er med 

stolthed, men også en portion ydmyghed, jeg påtager mig jobbet som ny kompagnichef for det 

Langelandske Hjemmeværn. Jeg vil gøre mit yderste for at dyrke og udvikle de mange resurser 

som kompagniet indeholder, i den periode som jeg har kompagniet til låns. 

 

Til sidst vil jeg endnu en gang ønske jer alle et godt og lykke bringende nytår, et ønske som i skal 

gå hjem og viderebringe til jeres familier, for uden deres velvilje var vi måske ikke helt så stærke 

som vi rent faktisk er - Godt nytår. 


