
HJEMMEVÆRNET
Marinehjemmeværnet

HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > MHV sider opdaterede

MHV er frisk på nettet 

Af Ninna Falck , 14 MAR 12

Marinehjemmeværnets hjemmeside er blevet frisket
op.
Det drejer sig om de sider, man kan se uden at have
logget ind.

Foruden opdateringen af teksterne, er der også tilføjet en del nye billeder. 

Opdateringen omfatter både marinehjemmeværnets forside og menupunktet “Læs

om marinehjemmeværnet”, som udover opdateringen også er blevet udvidet med

nyt indhold og flere links til film og artikler for dem, der gerne vil fordybe sig

yderligere.

Mere om livet i MHV

Blandt andet er siden med ‘Funktioner og uddannelser om bord’ udvidet, så alle i

besætningen er med. Her har udgangspunktet været et ønske om at give et mere

nuanceret billede af MHVs frivillige medlemmer, deres engagement og deres

motivation for at være med. Hjemmesiden er også blevet mere rettet imod

interesserede, som ønsker at få et bedre indblik i, hvad det vil sige at være med i

MHV, og hvordan man bliver optaget.

Det nyeste er kommet med

Siderne, der beskriver MHVs opgaver for civile myndigheder, er således også blevet

mere informative med udbygget information om de seneste aftaler og samarbejder.

Endelig var der behov for at Maritime Force Protection-enhedernes nye og mere

maritime profil også blev præsenteret på hjemmesiden.

Til nyhederne på hjv.dk/mhv er Jesper her ude for at dække særudstillingen i

andledningen af marinehjemme- værnets 60 års jubilæum. 

Opdatering i gode hænder

Opfriskningen af hjemmesiden er gennemført af Jesper B. Henriksen, der i løbet af

februar og marts var i erhvervspraktik som kommunikationsmedarbejder i
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Hjemmeværnskommandoen.

Jesper, der før har stået for en stor kommerciel hjemmeside, er selv medlem af

marinehjemmeværnets Flotille 369 Holmen, hvor han er uddannet i flere forskellige

funktioner og bl.a. sejler om bord på MHV 907 HVIDSTEN som navigatør.

En hjemmeside skal jo helst ikke stå stille for længe ad gangen, og kommentarer er

velkomne hos Kommunikationsrådgiver Ninna Falck på marine@hjv.dk

Desuden modtages meget gerne billeder, som viser alle aspekter af

marinehjemmeværnet, og som medlemmer ønsker at tilbyde til brug på

hjemmesiden og i informationsarbejdet generelt.
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