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Nye lokaler til marinehjemmeværnet i Helsingør 

Af Ninna Falck , 13 OKT 05

Marinehjemmeværnsflotille 362 i
Helsingør har nu fået meget bedre
forhold i deres nye lokaler på fabriksvej i
Helsingør.

 

Marinehjemmeværnsflotille 362 har netop indviet deres nye flotillelokaler på fabriksvej 21 i Helsingør ved en festlig

reception for medlemmer og samarbejdspartnere.

Mere plads og bevægelsesfrihed

De nye lokaler, der ligger i udkanten af Helsingør by, ligger godt nok ikke lige i nærheden af havnen, som flotillens forrige

lokaler i Codanhus gjorde. Men de opfylder tilgengæld alle flotillens behov om mødefaciliteter, kontorlokaler og adgang til

køkken og bad. Lejemålet i erhvervsbygningen Codanhus havde visse restriktioner omkring bl.a. støj og udsmykning, som

flotillen ikke længere behøver at bekymre sig om, og så var huslejen på strandpromenaden også noget højere end på

fabriksvej.

Så det var en meget tilfreds flotillechef, kaptanjløjtnant Jan Winther, der sammen med flotillens medlemmer kunne byde

velkommen til sine gæster bla. chef for Marinehjemmeværnsdistrikt 2, orlogskaptajn Jørgen Fink, chef for

Lokalforsvarsregion København, oberst Anders Olesen, samarbejdspartnere fra politi og beredskab samt flotillens venner i

det norske hjemmeværn.

Der sker noget  i marinehjemmeværnsflotille 362

Marinehjemmeværnsflotille 362 er en aktiv flotille, men i den senere tid har der været temmelig meget at se til, udover en

flytning til nye lokaler. 

I sidste måned deltog 362 med deres fartøj MHV 811 APOLLO i en stor eftersøgning i Norge, hvor de tilfældigvis var på

sommertogt. Det betød en periode med mediernes bevågenhed, som flotillen stadig kan beskæftige sig med, bl.a. fordi det

norske politi og de norske medier er ret imponerede over indsatsen.

Samtidig har der i forlængelse af en hverveaktivitet her i sensommeren været en vældig tilstrømning af underskrevne

ansøgninger fra en hel lille flok af nye medlemmer, som flotillen har holdt orienteringsaftner for og nu med glæde vil kaste

sig over at aktivere. Så der kommer helt bestemt masser af liv i de nye lokaler.
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