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POLITIKOMPAGNIET 
KØBENHAVNS VESTEGN [POHVKVES] 

 

Kære soldater  

Jeg håber, at I og jeres familier er kommet godt ind i det nye år. 

”Vi har i det forløbne år været vidne til terrorangreb, som har skabt angst og forfærdelse. Men vi 

har lært, at vi ikke skal lade os lamme af frygt, livet skal gå videre. Vi skal være standhaftige og 

holde modet oppe.” Sådan indledte H. M. Dronningen sin seneste nytårstale, og hun har naturligvis 

ret. I har som aktive medlemmer af Hjemmeværnet truffet et valg om at træde frem, hvor andre 

viger. Det afkræver standhaftighed at stå og trafikregulere på vegne af politiet i silende regnvejr. At 

blive ringet op midt om natten for at bistå politiet med gerningsstedsafspærring. Dertil kommer 

mange af de andre opgaver, som I har løst og fortsat løser. Ikke mindst at nævne viljen og evnen til 

at forsvare vores land mod en given fjende, Gud forbyde at det måtte blive aktuelt. Uanset hvilken 

opgave vi skal løse eller uddanne os til, holder vi modet oppe. Derfor bærer vi privilegiet, at være 

en del af Hjemmeværnet. Et Hjemmeværn der er til for de fleste, men som løftes af de færreste 

heriblandt jer. I udgør derved et anerkendelsesværdigt og vigtigt værn om vores hjem. Tak for jeres 

indsats stort som småt i løbet af 2016. 

   Vi skaber i fællesskab et godt og stærkt Politikompagni. Det er hverken kompagnichefen, 

delingsføreren, gruppeføreren eller de menige, der alene kan løfte den opgave. Det gør vi sammen 

og derfor er vores valgmotto også ”Sammen er vi stærke”. Ansvaret for at tingene fungerer i sidste 

ende hviler imidlertid kun hos én – og det er undertegnede, kompagnichefen, alene. Husk på det. 

 

Vi går et spændende hjemmeværnsår i møde! Der bliver plads til dem af jer, der lige netop kan få 

tid til at forrette 24 timers tjeneste og dem af jer, der ligger over 900 timer pro anno og alle jer, der 

ligger et eller andet sted i mellem. Politiet har allerede rekvireret os til en række 

trafikreguleringsopgaver i foråret. Opgaverne er fordelt i blandt delingsførerne og fremgår på 

hjv.dk.  

   Vi fortsætter konceptet med, at alle delingerne eksekverer uddannelse samme tidspunkt hver 2. 

tirsdag i måneden fra nu og frem til årsskiftet – uden undtagelse. Det giver os nemlig en 

samhørighed som kompagni ligesom det afkaster en god synergieffekt enhederne i mellem. 

Herudover står det de enkelte delinger og grupper frit for at gennemføre yderligere uddannelse. Til 

næste ”fælles” delingsuddannelse tirsdag den 14. februar rykker vi fanen op og mødes på 

Politiskolen til fordel for, at kompagniets polititjenestemænd afvikler selvforsvarsuddannelse for 

alle. Lørdag den 8. april gennemføres førstehjælpsuddannelse for hele kompagniet fordi alle skal 

igennem 8 timers førstehjælpsuddannelse. Politikompagniet afholder to seancer med førstehjælp 

dels den 8. april og dernæst i sidste halvdel af året, men det er en god ide, at hoppe på førstehjælpen 

allerede til april – for tør man vente, når det drejer sig om, at kvalificere sig til at kunne redde 

andres liv? Tirsdag den 12. september skal vi støtte politiet med gennemførelse af Post Nord 

Danmark Rundt, weekenden d. 15-17. september deltager vi i den distriktsledet skydelejr i 

Jægerspris og torsdag den 16. november er vi en af øvelsestagerne til den store fuldskalaøvelse i 

City2 sammen med det samlede beredskab. Foruden dette er der doseret et væld af uddannelser, 

øvelser og skarpe indsættelser i indeværende år, hvilket alt sammen løbende opdateres på hjv.dk og 

som førerne også orienterer om. Prioritér allerede nu, at sætte et kryds i kalenderen hhv. 14 FEB 

(fælles delingsuddannelse på Politiskolen), 12 SEP (Post NDK rundt), 15-17 SEP (skydelejr ”skyd-

smil”) og 16 NOV (fuldskalaøvelse) jf. hjv.dk. Det bliver utvivlsomt nogle begivenhedsrige og 

spændende aktiviteter for os, hvor vi sammen kan trykprøve netop vores standhaftighed og mod.  

På gensyn og velmødt til de forskellige aktiviteter.    
   /Daniel Benner 

CH POHVKVES 
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POLITIKOMPAGNIET 
KØBENHAVNS VESTEGN [POHVKVES] 

 

Forgangne aktiviteter (udvalgte aktiviteter fra januar) 

 

Onsdag den 4. januar var der nytårsparole på Hjemmeværnsgården. Det var en hyggelig 

aften, hvor flere af vores hjemmeværnskollegaer modtog en velfortjent påskønnelse af 

deres gode indsats. Derudover gæstede major Steen Schütz fra Hærhjemmeværnsdistrikt 

Københavns Vestegn, chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard og politiinspektør Mogens 

Lauridsen fra Københavns Vestegns Politi samt borgmester Kent Magelund fra 

Brøndby Kommune. 

 

 

 

Det årlige våbeneftersyn, torsdag den 31. januar, forløb som planlagt og samtlige våben mv. blev 

således fremstillet og kontrolleret af Forsvarets våbenmekanikere. Tak til støtteforplejningsgruppen 

(STFPGRP) for god bespisning og tak til forsyningsgruppen (FSGRP) for den egentlige afvikling af 

selve våbeneftersynet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HUSK: Næste fælles delingsuddannelse, tirsdag den 14. februar, afholdes på Politiskolen, 

Brøndbyøster Boulevard 30 i Brøndby. Vi mødes kl. 1900 foran hovedindgangen ved flagstangen. 

Du skal være iført ren uniform, rene støvler og sokker. Under jakken anlægges den udleverede 

MTS- kompagni t-shirt. Hvis du ikke har fået t-shirten, får du den på dagen. Aktiviteten er for 

ALLE, og der tages hensyn til alder, skader mv. Aftenen afsluttes med et ”almindeligt” 

delingsmøde i de respektive delinger. På gensyn og vel mødt.  
 

 

KDODF LT 

MogensGrønning 

modtog 

Politikompagniets 

fortjensttegn. 

 INFDF OS 

Thomas Pedersen 

blev udnævnt til 

løjtnant (LT). 

 FSHJ MG Arne 

Bruhns blev 

udvalgt som 

”årets menig”. 

 FSHJ MG Eva 

Heimann 

modtog 

Hjemmeværnets 

20-årstegn. 

 


