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SET MED ÆLDRE ØJNE 

’STILL GOING STRONG’ 



Ja, så 
er vi 
næsten 

ude af 1 
k var t a l 

af 2010. Vi er godt på vej til og "indtage" vo-

res nye domicil på Djursvang. 
  

Der er blevet sat en boks op til opbevaring af 
våben, så kammeret er så småt ved at falde 

på plads. 
  

Vi vil på forsøgsbasis afholde åbent hus på 
Djursvang, en hverdagsaften og en lørdag 
eftermiddag, hvor du på kan komme forbi til 

en snak eller andet du har på hjertet, dagene 
vil fremgå i aktivitetsoversigten i dette spor-

skiftet. 
  

Folkens! En hel del af jer mangler moduler i 
Resterende Lovpligtig Uddannelse, det er 

især modulerne: Brand og miljø, så de der 

mangler dem - gør os nu den tjeneste og få 
dem taget ASAP - hellere i går end i morgen. 
  

Nogen af jer fik sidste år brev fra mig angåen-
de kontrolskydning for våbenopbevaring -  
Desværre er der nogen der endnu ikke har 

foretaget denne skydning. De regler hvorun-
der I har våben  hjemme er nogen i har sagt 
ja til! Så sidste chance: VHV afholder uddan-

nelses weekend i Hevring skydeterræn 19 til 
21 marts, hvor der vil være en skydelinje in-
deholdende: Gruppe skydning dagslys/mørke, 
kontrolskydning for udleveret våben og felt-

skyttemærkeskydning. En førstehjælpsline 
hvor man bliver opdateret med det sidste nye 
indenfor førstehjælp samt mulighed for en 

mærkeprøve. Den sidste linje på dette kursus 
er en KSN linje, hvor vi udover tjeneste på 
KSN, går lidt mere i dybden med vores signal-

midler. Der vil desuden blive afholdt undervis-
ning i, hvordan man får en genstridig person 
ud af en bil o. lign. Så folkens: Lad os vise at 

vi vil det her HJV og kom og deltag. 

  
De af jer der med udgang af april måned ikke 
har aflagt kontrolskydning for 2009 vil få de-

res våben inddraget snarest derefter. 
  
Rygtet siger at: " posten har overtaget VJE 

ROS" -  Det håber jeg ikke er en generel op-

fattelse og det er bestemt ikke hensigten at 

"skubbe" nogen ud, tværtimod så arbejder vi 
på og få rodet bod på "gamle" syndere med 
manglende kommunikation, KC der har 

"nurset" nogle få osv. 

  
Men Folkens - Det kræver så også af jer: at I 
deltager i kompagniet, dvs. deltager i møder, 

aktiviteter på såvel Kompagni niveau som an-
dre steder i HJV, overholder jeres 24 (50/100) 
timers tjeneste så vi igen kan blive et aktivt 

Kompagni, som vi alle kan være stolte af. 
  

Vi planlægger og afholde en "indflytterfest" på 
Djursvang, når vi er helt på plads, dette vil 
sandsynligvis ske i maj måned. Men nærmere 

information til tilgå. 

  
De som har fået udleveret en sommerskjorte, 
men som alligevel ikke passer kan fra den 15. 

Marts få den byttet på vores områdedepot. 
  

Regler angående våbenopbevaring, det sid-
ste nye: Ønsker man personligt udleveret vå-
ben eller at beholde sit udleverede våben, 

skal der opsættes et våbenskab på ens bo-
pæl. Såfremt man ikke har mulighed for eller 
ønsker våbenskab på sin bopæl, skal våbnet 

afleveres på områdedepotet. Våben afleveret 
på områdedepot kan kun genudleveres, så-

fremt et våbenskab bliver opsat. 
Det betyder således at personlige våben ikke 

længere kan opbevares på kompagniets vå-
benkammer!  

 

Der er mundtligt blevet luftet den mulighed at 
et antal våben bliver lagret på kompagniets 
våbenkammer til øvelses og uddannelses-

brug. Men vi kender ikke i detaljer reglerne for 
dette, mere information vil blive sendt ud når 

detaljerne er på plads. 
 

Til slut vil jeg sige velkommen til de nye og 
ønske jer en god og lærerig tid i VJE ROS. 

  
Med ønsker om et godt forår til alle i VJE 

Roskilde, vel mødt til en masse udfordrende 
aktiviteter. 

 

Frans Løper 

KC/KN 

VJE ROS 
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Peter Spange bød velkommen til VHV stormø-

de 2010, hvorefter John Flarup kom med di-
verse oplysninger om hvad der rørte sig i 

Hjemmeværnet. 

Det er blevet besluttet at der skal være 3 Regi-

oner, 12 Distrikter, 2 Marinehjemmeværnsdi-
strikter, 1 Flyverhjemmeværnedistrikt samt 
VHV. Der har været stor medieomtale af Hjem-

meværnet i 2009, hele 10163 gange er hjem-

meværnet blevet omtalt i medierne. 

Der er i dag 725 aktive i VHV. I 2008 var der 
30 ansøger til VHV og i 2009 var der 104 an-

søger, samtidig med at der står 631 i Reser-

ven. 

VHV er i gang med at lave flere aftaler med 
firmaer. DR , Systematik og Post DK er på vej 

til en B kontrakt. 

Konkurrence 

VHV udskriver en konkurrence om hvilket 
kompagni i VHV som kan hverve flest medlem-
mer i 2010. Det vindene kompagni får en ud-

dannelses weekend på LÆSØ. 

Indsættelser i 2009 

I maj måned blev der brugt 5000 mande timer 

på Amagerværket. Dong vil hører om hvad 
VHV kan bidrage med af overvågning og be-
vogtning. Fra den 18-26 SEP var der indsæt-

telse på Amagerværket i nattetimerne. 

VHV har sammenlagt ydet 8900 mandetimer 

på indsættelse i 2009. 

 

Her efter blev vores kære chef, Frans udnævnt 

til Kaptajn. 

Lars vang fra VJE FRE gav en kort intro til Nej-

megen marchen. VHV vil opstille et øst og et 

vest hold. 

 

Med Venlig hilsen 

KDO DF 

Kurt Lundh 

Udgiver: VHK ROSKILDE Redaktør: Gitte 

M. Hersom Ansvarshavende: Frans Løper 
Korrektur: Heidi W. Jensen Layout: Gitte 
M. Hersom 

Ide efter: SOLDATEN Tryk: VHV Kontakt: 
SPORSKIFTET, VHK ROSKILDE, Djurs-
vang 7B, 2620 Albertslund Tlf.: Tilgår E-

mail: hersom@mil.dk 
Copyright: Indholdet i SPORSKIFTET kan 
frit citeres med angivelse af kilde. Disclai-

mer: Artikler udtrykker ikke nødvendigvis 
VHK ROS, VHV, HJV eller FSVs holdnin-
ger. 

Forside: Foto af Filip Larsen 

LEDER 02 

VHV STORMØDE 03 

STILL GOING STRONG 04 

SENIORERNE INDTAGER 

BORNHOLM 

05 

VK09 - MED ÆLDRE ØJNE 06 

AKTIVITET I 1 DEL 08 

HVOR LANGT KAN DU GÅ PÅ 

ÉN DAG? 

10 

AKOS 11 

BAGSIDEN 12 

| SPORSKIFTET | 03 | 



120 år i hjemmeværnet ’and still going strong’ 

Af Eva Haidarz Weiling 

De to gamle kæmpere, Svend Aage og Bendt, 

har været venner i 58 år. Det er ikke småting, 

de to har oplevet i deres lange liv og virke i 

modstandsbevægelsen og hjemmeværnet. 

De kom begge med i modstandsbevægelsen 

og var også medlem af DSU. ”Det var vores 

politiske overbevisning, der var årsag til, at vi 

kom med” siger Svend Aage Hansen (SA), der 

snart fylder 90 år. 

”Inden vi kom i modstandsbevægelsen, var vi 

også begge spejdere, så vi har en baggrund 

der ligner hinandens meget” siger Bendt 

Thomsen, der er 87 år. 

Her holder ligheden også op for de to gamle 

kæmpere og i dag aktive seniorer. 

For mens Bendt var efterretningsmand under 

krigen, var SAs opgaver af mere eksplosiv ka-

rakter, idet han var med til at sabotere jernba-

nen, så tyskerne ikke kunne få forsyninger og 

fangetransporter frem. ”Jeg har også deltaget i 

likvideringer” siger SA. Men det hører til de 

minder, han måske helst var foruden. ”Både 

SA og jeg er gået ned med flaget flere gange 

på grund af dårlig samvittighed over de ting, vi 

var med til under krigen”. De har brugt hinan-

den, til at få grædt ud og talt om de uhyggelige 

oplevelser. ”Det værste var, at vi ikke kunne 

snakke med vore hustruer om det dengang—

vi var nødt til at beskytte dem, så jo mindre, 

de vidste, jo sikrere var de, hvis vi skulle blive 

taget” fortæller SA. 

 

Reddet af befrielsen 

Og taget—det blev netop SA. Datoen for hans 

henrettelse var fastsat: den 8. maj 1945. 

”Befrielsen reddede mig i sidste øjeblik” siger 

han med en tåre i øjenkrogen. Efter krigen var 

de begge med i det private hjemmeværn. SA 

blev bedt om at melde sig ind i Danmarks 

Kommunistiske Parti, fordi man mente, at de 

var ved at sætte sig påmagten i fagbevægel-

sen i Danmark—så han var kommunist i et år. 

Bendts gruppe opløstes og forsvand. ”Der var 

ingen, der vidste, hvem vi var og bagefter gled 

vi ud i ubemærkethed” fortæller han. 

I 1951 opstod så tanken om at etablere et 

egentlig Jernbanehjemmeværn, og SA, som 

på daværende tidspunkt, var fungerende KC i 

Esbjerg, blev spurgt, om han ville være med i 

dette arbejde. Bendt kom også ind i arbejdet 

på samme tid og de to har kendt hinanden og 

været venner siden 1952! 
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Det startede med at vi skulle hentes i Folkevognsbus og så skulle mødes i Ka-

strup hvor vi alle skulle køre fælles til Færgen i Ystad, men inden det skete havde 

Kastberg ikke fået noget køretøj, da der var nogen der havde taget den Bil hvor 

vi skulle køre i. 

Men det lykkedes at få et køretøj så det var i sidste øjeblik vi nåede tiden 16.15 i 

Kastrup. 

Vel ankommet til tiden i Ystad hvor færgen til Rønne ventede, sejlede os til Røn-

ne. 

Godt ankommet til Rønne hvor vi så blev indkvarteret på Almegårds Kaserne. 

Bent og jeg delte værelse sammen, Gert Urban og Aage Kjersgaard delte værel-

se. Poul Bruun havde guldbryllup og Hans Peter kunne heller ikke komme med. 

Næste dag havde vi forskellige emner—Førstehjælp, Kort, Radio og Pumpean-

tenne. Om eftermiddagen var vi på bilorientering, hvor vi skulle finde 4 poster og 

så vi jo noget af Bornholm. 

Om aftenen blev der holdt kammeratskabsfest, hvor der var overrækkelse af 25-

årstegn. PL Leif Lawetz overrakte til J. Lund, VJE FRE. Bendt Thomsen fra VJE 

ÅRH overrakte 50-årstegn til Erik Ravn Gregersen, VJE ROS, hvor han blandt 

andet omtalte hans store arbejde i HJV, både som skydeinstruktør i 6526 og som 

våbenmekaniker ved DST 65. Derefter kaldte Leif vore to 60-årstegns modtage-

re, Bendt Thomsen, VJE ÅRH og Svend Aage Hansen, Esbjerg City op. Deres 

tegn var blevet overrakt i Nymindegab af H.M. Dronningen, den 1. april 2009. 

Herefter bad Leif selskabet om at rejse sig op og råbe tre hurra for de fire 

tegnsmodtagere. 

Dagen efter var vi så ovre og se de forskellige køretøjer som bliver brugt nede i 

Afghanistan. Det var et besøg som Hugo Strunge havde fået sat i stand, da det 

var hans søn som stod for at gøre disse køretøjer i stand, inden de skulle sendes 

derned. Det var spændende at se disse køretøjer og vi fik også lov at se dem 

indvendig og deres værktøj. 

Næste dag kørte vi en tur rundt på Bornholm hvor vi så både nedlagte stenbrud 

og også ét der stadig var i brug. Vi var også inde og besøge Svaneke Bryggeri 

hvor vi fik lov til at sidde i gårdhaven og spise vores frokost mod at vi købte drik-

kevarerne dér. 

Vi var også en tur i Almindingen hvor vi så radarstationen og var også oppe i tår-

net. Vi var også forbi Hammershus Ruin og det nedlagte stenbrud i Allinge som 

nu i dag er fyldt med vand. 

Sidste dag var der oprydning og aflevering også gik turen hjemad igen efter 4 

dejlige dage. 

Seniorerne indtager Bornholm 
Af Erik Gregersen 
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Af Erik Gregersen 

Vedligeholdelseskursus 2009 

                                  - set med ældre øjne 

Det hele startede med at jeg skulle på PC kur-

sus for ældre i Ballerup, så derfor måtte jeg 

ringe til René Salberg og høre om det var okey 

at jeg kom lidt senere og selv kørte til Nymin-

degab, men til gengæld ville jeg så tage Bent 

Møller og John Svenson med, og vi ville være 

fremme omkring 17 tiden. 

Jeg hentede så Bent i Roskilde, hvorefter vi 

kørte Korsør og samlede John op. Så gik turen 

mod Nymindegab med et lille ophold på Fyn 

ved ”Lillebælt” hvor der var ”smøjpause” og 

toiletbesøg. 

Velankommet til Nymindegab, hvor vi blev ind-

kvarteret, fik vi af vide, hvor på kurset vi hørte 

til. Bent og jeg blev tildelt Feltafvisen, hvor og-

så Fin Nielsen (VJE-FRE), Bendt Thomsen 

(VJE-ÅRH), Finn Bornehuus (VJE-NYF) og 

Tove (VJE-KBH) var stationeret. 

Den første dag skulle vi levere en historie om 

os selv eller en oplevelse, der var så sjov at 

den ville blive bragt i Feltavisen, hvis der var 

plads. 

Efter vi havde leveret vores historie, fik vi tilla-

delse til at køre en tur ind til Varde Artillerimu-

seum og bese dette. Der var der mange ældre 

kanoner og opsætning af forskellige stillinger. 

Da vi var blevet færdige med at snuse rundt på 

Varde Artillerimuseum kørte vi op til Thorsmin-

de museum, hvor vi så mange af de strandin-

ger der var sket, bl.a. en som skete en juleaf-

ten, hvor der omkom rigtig mange sømænd, 

og hvor man havde samlet meget op fra skibet 

bl.a. håndvåben, sabler, tovværk, børsteholde-

re (dog uden børstehår), trommeknapper og 

meget mere. 

Da vi havde været der en halvanden times tid 

kørte vi til Fiskehuset i Hvide Sande hvor vi 

indtog vores frokost. Herefter gik turen tilbage 

til Nymindegab, hvor vi skrev vores forskellige 

beretninger til Feltavisen. Efter de var blevet 

afleveret, kunne vi bare håbe på, at de ville 

blive brugt og registreret til senere brug. 

Så var det igen spisetid og bagefter var der 

foredrag. 

 

Den næste dag regnede det, men vi kørte alli-

gevel en tur op omkring Ringkøbing for at se 

på en meget stor vindmøllepark, men grundet 

vejret fik jeg desværre ikke taget nogen bille-

der. På hjemvejen var vi også lige ude på Tip-

perne. Det er en gammel tradition hvor vi lige 

skal derud og nyde en ”porter” når vi er i Ny-

mindegab. Denne gang mindedes vi vores tid-

ligere chauffør Niels Kragh. 

Igen endte vi med at skrive en lille historie om 

vores tur, og om aftenen var der kammerat-

skabsfest med tegnuddeling, hvor Finn J. Niel-

sen (VJE-FRE) fik overrakt sit 40 års tegn. 

Bent Eriksen fik overrakt JVH’s forkromede 

Jernbanemærke for sin store indsats i 4005 – 
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Krudtrøgen fra nytårsaften havde næppe lagt sig, og 

nytårsforsæt var endnu ikke blevet brudt. 

Dette var dog ingen hindring for 1.Deling, på kalende-

ren stod der Signal kort og orientering, det blev dog 

ændret til Signal tjeneste hvilket i virkeligheden ikke 

gjorde noget for alene på det punkt var der nok at tage 

fat på, min egen erfaring med brug af Radioen kan ko-

ges ned til spændende men useriøse Najne nul opkald, 

Derfor blev jeg meget glad da Duddle ( Henry Deleu-

ran) indvilgede i at hjælpe os med en generel gennem 

gang af radioen og gængse ekspeditions ord m.m., så 

stor tak til Duddle herfra. 

Her er Jon Steines rapport fra dagen: 

En en, her er en anden en, ja så havde vi altså Delings 

aktivitet og som nævnt var det altså signal tjeneste. 

Vi startede med at antræde gruppevis i gården foran 

KMP bygningen, hvor vi sagde god morgen til DF, der-

efter gik vi straks i gang med undervisningen, Duddle 

lagde ud med gennemgang af radioens bestanddele, 

og rækkefølgen den skulle samles på, derefter skulle vi 

oprette den så lærte vi lidt om hvordan man taler med 

hinanden (ekspeditionsord), for at nævne et eksempel 

siger man ikke bare " Hey Kurt der er lige gået en her-

relækker tøs forbi min post, kan ikke få øjnene fra hen-

de" Nej man siger "een een her er een to, der er aktivi-

tet i mit område, fortsætter observation slut.", nå men 

efter GF Nicky Stougaard havde fået os til at skille og 

samle Flisen, som radioen bliver kaldt af sine mange 

fans, blev vi introduceret for det Fonetiske alfabet, efter 

at have remset op et par gange  var det tid til at trække 

i klunset og bevæge os udenfor i vinterlandskabet, vi 

fik melding over radioen om hvor vi skulle gå hen, og 

da vi ankom til vores lokationer fik vi opgaver, såsom 

stav til Kanelgiffel, tæl biler på P-pladsen patruljer ved 

perimeter hegnet, osv. 

Jeg syntes det var sjovt og spændende, og jeg føler 

mig bedre udrustet, til evt at sidde vagt ved radioen når 

GF har andre opgaver. 

een een ud. 

Af MG Jon Steine og MG Kenneth Sørensen 
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’SPORSKIFTET’ er VHK ROSKILDEs kompagniblad, skrevet til dig, af dig.  

Når du har afsluttet en øvelse, været på kursus eller i det hele taget haft en god oplevelse i din 
tjenestetid i Hjemmeværnet, så vil vi meget gerne høre om den. 
Send en tekst på godt 400-800 ord og gerne med 3-4 gode billeder til sporskiftet@vhvforum.dk. 

Denne side er  

blank 

fordi DIT  

indlæg mangler! 



| 10 | SPORSKIFTET | 

GÅ 
HVOR LANGT KAN DU 

PÅ ÉN DAG? 

Hvor mange skridt tager du i løbet 
af en dag? De anbefalede 10.000 
skridt? Mindre? Mere? 
 

Har du lyst til at udfordre dig selv, 
og undersøge HVOR mange skridt 
du kan gå på en dag, så tag kam-
pen op mod de mange kilometer 
og meld dig som gænger til Nij-
megen. 
 
VHV opstiller to hold, et ØST hold 
og et VEST hold. 
 

Hvis du ønsker at være med på 
holdet, så kontakt Richard R. An-
dersen, på 3035 4587. 
 
Det er ikke for sent at melde sig 
til! 



Her finder du kompagniets aktivitetsoversigt for de kommende måneder. Desuden vil du altid kun-

ne holde dig opdateret ved at logge ind på Hjv.dk og klikke på aktiviteter fra din personlige forside. 
Du kan altid ringe til din fører eller nærmeste foresatte og få yderligere oplysninger om en aktivitet 
og hvordan du tilmelder dig! 

13 KDO BM DEL møde 

14 1 DEL aktivitet 

19 - 20 VHV UDD Weekend #1 

20 Skydning, FSN SKL 

27 Skydning, FSN SKL 

27 VHV INFO seminar 

MARTS 

10  Pas På Banen 

11 1 DEL aktivitet 

15 GRP møde, Forsyningsgrup-
pen 

17 Skydning, FSN SKL 

17/18 KMP aktivitet 

26 - 29 Ældrekursus, Nymindegab 

27 Skydning, FSN SKL 

APRIL 

8 BM møde 

8 BM møde, 1 DEL 

20 Våbeneftersyn 

23 Skydning, FSN SKL 

24 1 DEL aktivitet 

29 - 30 Forårsmanøvre 

MAJ 

8 Restant våbeneftersyn 

12 Skydning, FSN SKL 

19 KDO DEL møde 

19 - 20 KMP aktivitet 

19 - 20 VHV Skydekonkurrence 

JUNI 

PÅ ÉN DAG? 

10 BM møde 

11 GRP møde 1 DEL 

17 1 DEL socialt arrangement 

JULI 

7 BM møde 1 DEL 

8 GRP møde 1 DEL 

7 - 8 Pas På Banen 

14 1 DEL aktivitet 

14 - 15 KMP aktivitet 

21 Skydning, FSN SKL 

28 - 29 Efterårsmanøvre 

AUGUST 
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Områdedepot Køge Bugt 

Flyvestation Skalstrup, bygn. 65 

Køgevej 167 

4621 Gadstrup 

  

Mandag:  11:00 - 19:30 

Tirsdag:  08:00 - 15:30 

Onsdag: Kun åbent efter aftale 

Torsdag: 08:00 - 15:30 

Fredag: 08:00 - 15:00 

  

Telefon til sekretariatet: 

4619 0900 - 5821 (direkte gennemvalg) 

Tekst af KP Gitte Hersom 

SPORSKIFTET I FREMTIDEN 

Nu er det muligt at finde tidligere udgaver af VJE ROS kompagniblad, 

SPORSKIFTET, på HJV.dk. 

Samtidig bliver der sat nye deadlines for indsendelse af artikler og oplys-

ninger til bladet. Husk at SPORSKIFTET kun bliver informativt og interes-

sant hvis du er med til at skrive det! 

Deadlines er som følger; 

 31 JAN - udgives 01 MAR 

 30 APR - udgives 01 JUN 

 31 JUL - udgives 01 SEP 

 31 OKT - udgives 01 DEC 

KC PL Frans Løper 

Mobil: 4278 4958 

NK OS Heidi W. Jensen 

Mobil: 3160 2129 

KDOBM KP Karina Hansen 

Mobil: Tilgår 

FSBM OS John R. Sørensen 

Mobil: 2814 5771 

KDODF LT Kurt E. Lundh 

Mobil: 2092 3646 

KOF(ROF) KP Gitte M. Hersom 

Mobil: 6022 9455 

1DEL DF LT Mads L. Jensen 

Mobil: 2627 7994 

1DEL NK SG Kenni H. Madsen 

Mobil: 2682 7116 

KMP-lokaler Djursvang 9 

 2620 Albertslund 

Tlf.: Tilgår 


