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Politihjemmeværnskompagni Bornholm 

Ansvarlig redaktør:  Kompagnichef Michael Stuhr 

Redaktør:   Søren Lauridsen  

 

Så skal vi snart tage en ny kalender i brug, og vi skriver 2017 og 

dermed er det tid til et Nyhedsbrev. 

 

Siden sidst - Fusion: 

Som orienteret i det forrige Nyhedsbrev, så er fusionen mellem 

Politi- & Stabshjemmeværnskompagni Bornholm en realitet. Vi har 

nu sat det endelige hold, og er således klar til at arbejde målrettet 

med de nye og spændende opgaver. 

Det er glædeligt , at Max W. Petersen har sagt ja til at være 

delingsfører for Stabsdelingen. Jeg er sikker på, at han sammen 

med sine ”nye” folk, også er klar til at løse de kommende opgaver, 

som blandt andet indebærer indretning af SIT-Center i bygning 50. 

I samme åndedrag, kan det nævnes, at ingen har budt ind – på 

trods af opfordring – hvad de kunne tænke sig af placering. Det 

betyder blandt andet, at nogle så er overgået til ny funktion samt 

grad.  

For at synliggøre at man er tilhørende Stabsdelingen samt Den 

Frivillige Stab, har vi ladet fremstille et kompagnimærke som kan 

ses here til højre. Mærket udleveres ved henvendelse til forsynings-

befalingsmanden. 

Fremadrettet: 

Er man i tvivl om tilhørsforhold m.v., så tøv ikke med at kontakte mig 

eller en af de øvrige fra staben. 

Samtidig skal jeg opfordre til, at man anvender sig af kommando-

vejen ved tilmelding til aktiviteter, kurser, uddannelse og andet.  

Husk også, at vi til enhver tid skal kunne anvende en aktiv e-

postadresse samt telefonnummer. 

 

Kommende 

begivenheder 

Se aktivitetsoversigten 

 

 

Vigtig meddelelse 

Personel tilhørende det 

tidligere Stabshjemmeværns-

kompagni bedes afhente 

det nye kompagnimærke 

hos Forsyningsbefalings-

manden. 

 

 

 

Mærket er identisk med 

POHVK BOR, men øverst er 

anført STDEL & FRVST 

 



   

  Side 2 af 2 

   
 

 

Og hvad ellers: 

Vi afholdt sidst på året alarmeringsøvelse. Øvelsen var tilrettelagt 

af Arne Mikkelsen som efterfølgende fik mange klap på skulderen 

for en god og realistisk øvelse. Også tak til Flotillen samt Hjemme-

værnskompagni Hasle der stillede med markeringsstyrke. Og lad 

mig allerede nu løfte sløret -  Glæd jer til næste års alarmerings-

øvelse! 

Juleafslutningen for kompagniet blev i år holdt i Bygning 50, hvor 

PA Poul B. Bjerregaard gav et bragende godt foredrag om sin 

udstationering i FRONTEX. 

Midt i december modtog vi en uvarslet indsættelse. Og jeg må 

atter sige; jeg er imponeret over den hurtighed og flesibilitet der 

mødes os når vi ringer midt om natten. Det skal i alle have en stor 

tak for. 

Sidst men ikke mindst, så lad mig erindre om vort nytårsparole 28. 

januar. Jeg håber at rigtigt mange af jer vil dukke op et par timer i 

kammeratligt samvær samt være med til at hædre de respektive 

prismodtagere. Invitationen er på vej til jer. 

Selv om jeg har udsendt jule- & nytårshilsen, vil jeg alligevel ønske 

jer alle og jeres familier et godt og lykkebringende nytår, med tak 

for en kæmpe indsats i 2016. 

Vi ses derude hvor sandheden findes . . .  

 

  

Michael Stuhr 

 

 

 

I community'et 

Nøglefunktioner: 

KDOBM – Ole B. Johansen  

Køresedler, adresse-

forandringer m.v. 

5695 7879 – 4046 7338 

 

UDDSTOF – Christian Jentzsch 

Tilmelding til uddannelser, 

kurser, aktiviteter m.v. 

2849 9071 

 

ROF – Ingrid Hansen 

Rekruttering & Hvervning 

2643 9755 

 

FSBM – Kenneth Haagensen 

Bytning af materiel og 

udrustning, udlevering af 

bundstykker, tab m.v. 

5116 8819 

 

ITBM – Flemming Petersen 

Spørgsmål og problemer til 

og med hjv.dk 

5190 9373 

 

SKYLÆ – John Letholm 

Ansvarlig for skydninger  

5648 8658 – 2345 8578 

 

NK – Ole Andreasen 

5691 0315 – 2125 0315 

 

KC – Michael Stuhr 

5695 5649          

 

  

 


