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Kære alle i Flyverhjemmeværnet 
 

Så er vi nået til december, hvor det vanen tro er tid til at se tilbage på året der er gået, og 

samtidigt få taget hul på de opgaver, der ligger forude. Det har på mange måder været et 

spændende år i Flyverhjemmeværnet med mange gode aktiviteter og positive oplevelser, men det 

har også været et år med udfordringer. Udfordringer, som vi også fortsat vil stå overfor i 2018. 

Det forgangne år har Flyverhjemmeværnet på lige fod med det øvrige Hjemmeværn blandt andet 

været præget af ret omfattende organisationsændringer, som det i sagens natur har taget tid at få 

arbejdet på plads. Vi er nu ved at være oppe i gear, og sammen med jer skal vi i 2018 stræbe 

efter så meget professionalitet og effekt i opgaveløsningen for Flyvevåbnet og det civile samfund 

som muligt. Vi er derfor i løbende dialog med Flyvevåbnet, hvor vi drøfter de nuværende opgaver, 

om der er ting, der skal gøres anderledes, og om der er nye opgaver, vi skal løfte.  

 

Bevogtning, bevogtning, bevogtning 

Som I ved, er jeg i gang med en rundrejse til alle eskadriller, hvor jeg og eskadrillechefen drøfter, 

hvad udviklingspotentialet for eskadrillen er fremadrettet inden for områder som instruktørvirke, 

føreruddannelse, rekruttering, uddannelsesniveau, og hvor mange grupper og delinger den enkelte 

eskadrille er i stand til at stille til støtte for Flyvevåbnet. Det er selvfølgelig med det sigte, at vi kan 

blive endnu skarpere til at støtte Flyvevåbnet med vores kernekompetence bevogtning. Eller sagt 

med andre ord: Vi er sammen om at drive Flyverhjemmeværnet. Hvad enten man er frivillig på 

jorden eller i luften, fastansat eller deltager i Flyverhjemmeværnets rådsarbejde handler det i 2018 

og årene frem om bevogtning af Flyvevåbnets installationer og kapaciteter samt understøttelse af 

denne kerneydelse.  

 

Fokus på fremtidens opgaver 

Også i 2017 har Flyverhjemmeværnet deltaget i en lang række indsættelser og støtteopgaver for 

Flyvevåbnet og vores civile samarbejdspartnere. Og jeg kan med glæde se, at vi har været i stand 

til at yde den støtte og vedholdenhed, som er blevet efterspurgt. Jeg glæder mig til at se den 

endelige opgørelse for 2017, som jeg nok skal dele med alle! 

 

Jeg vil gerne sige tak til jer og jeres familier for en dedikeret indsats i 2017. Også til dem af jer, 

som arbejder med at planlægge og tilrettelægge aktiviteter for andre og støtte logistisk. Uden 

denne støtte ingen aktiviteter. Samlet set er vi kommet ud af 2017 med et godt resultat, og vi har 

løst vores opgaver både nationalt og internationalt. Og hvad vigtigt er, her ved indgangen til et nyt 

år, vi har fokus på vores kommende opgaver og har igangsat en udviklingsproces helt ned i den 

enkelte eskadrille, så vi alle bliver endnu bedre til at løse fremtidens opgaver. 

 

 

 

Glædelig jul og et godt nytår. 

 

De bedste hilsner 

Per Jan Larsen 

Chef for Flyverhjemmeværnet 

   


