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Så gik chefen fra borde! 

Af Bjarne Kodal , 16 JUL 14

Chefen for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest,
kommandørkaptajn Arne Petersen går på pension
med udgangen af juli 2014. Lørdag den 12. juli
afholdt han afskedsreception og modtog de
frivilliges uforbeholdne respekt

Chefen for Hjemmeværnet overrækker bunden af et granathylster fra det år, Arne

Petersen blev født. 

Nu går chefen fra borde, et faldreb han får!

Med et bravo og zulu fra broen han går!

Således lød omkvædet i en sang skrevet af personer fra distriktets faste- og frivillige

stab, og således kan kommandørkaptajn Arne Petersens syv-årige virke som

distriktschef sammenfattes i maritime vendinger.

Arne Petersen kom til Marinehjemmeværnsdistrikt Vest i 2007 fra en NATO stilling i

Norge og har været chef lige indtil sin afgang. At han er vellidt blandt de frivillige, var

der syn for sagen på – det myldrede frem med Marinehjemmeværnsgaster, der ville

sige tak, og Hangaren på Slipshavn, der lagde rammer til arrangementet, var fyldt.

Arne Petersen holder tale. I baggrunden distriktets næstkommanderende

orlogskaptajn Verner Dam 

Traditionen tro blevv der under receptionen holdt en række taler, og Arne Petersen

lagde selv ud. I sin tale takkede han de frivillige for deres måde at være på, deres

engagement og ildhu. Afslutningsvis bad han de frivillige passe godt på deres distrikt

og de højere magter om at lade være med at røre ved distriktsstrukturen.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler og chefen for

Marinehjemmeværnet kommandør Jens Walther holdt ligeledes nogle gode og til

tider meget personlige taler.

Andre taler blev bl.a. holdt af de frivilliges chefrepræsentant Tommy Sørensen og
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distriktets næstkommanderende, orlogskaptajn Verner Dam. Verner Dam vil fra den

1. august varetage chefsfunktionen ved siden af sin tjeneste som

næstkommanderende.

Udenfor blev der afholdt et lille tattoo af Marinehjemmeværnets Tambourkorps, og

de mange deltagere fik en god oplevelse i det flotte vejr. Og mens arrangementet

langsomt ebbede ud, kunne distriktschefen tage et vue ud over et enormt gavebord,

der også bar vidnesbyrd om den respekt hans autenticitet har givet blandt hans

mange frivillige.

Arne Petersen vil nu passe sit nedlagte landbrug og måske vil han kigge forbi i ny og

næ – ”old sailors never die, they just fade away”

Tillykke! Skipper i Jysk Marinehjemmeværns Laug udnævner Arne Petersen til

æresmedlem af Jysk Marinehjemmeværn 

Hangaren på Slipshavn var fyldt med gæster, der var kommet for at tage afsked med

Arne Petersen. 
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