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det var den generelle interesse for militær-
livet, der fik ham til at melde sig ind i 
1994, allerede inden han havde aftjent sin 
værnepligt. og han var glad for at kunne 
fortsætte i flyverhjemmeværnet bagefter.

”Jeg kunne godt se mulighederne i For-
svaret. Men jeg ville hellere fortsætte i 
hjemmeværnet, fordi det er lettere at få en 
hverdag til at hænge sammen,” siger han. 
Som frivillig i flyverhjemmeværne t kan 
han dyrke interessen for det militære i 
fritiden ved siden af jobbet som butik-
sleder i engrosvirksomheden Würth – og 
samtidig giver det kompetencer, som han 
kan bruge i sit civile liv.

”Uddannelsen er god. især lederuddan-
nelsen, som giver mig noget, jeg også kan 
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mike benSon jørgenSen er 35 år og har været frivillig i hjem-
meværnet hele Sit vokSne liv. fælleSSkabet og de Store oplevel-
Ser er det, han fremhæver ved dagligdagen i flyverhjemmevær-
netS Security force enheder.

bruge på min arbejdsplads - nemlig det 
at arbejde med mennesker og skabe re-
sultater gennem de folk, man har under 
sig. det kan jo være både medarbejdere 
og hjemmeværnskolleger,” forklarer han.

Uddannelse på niveau med Forsvarets
Mike Benson Jørgensen er delingsfører i 
flyverhjemmeværnet og har rang af løjt-
nant. Han betegner opgaverne i Secu-
rity Force enhederne som alsidige og ud-
fordrende. 

”delingen adskiller sig fra de andre de-
linger, fordi den indgår i hjemmevær-
nets indsatsstyrke. der forventes en lidt 
skarpere profil, når det gælder uddan-
nelsesniveauet,” fortæller han om HvE 
283, som er en forholdsvis ny deling med 



en uddannelse på niveau med resten af 
Forsvarets. Formålet er, at delingen skal 
kunne stille med folk, når Forsvaret har 
brug for det – både til opgaver herhjemme 
og i udlandet. 

Det betyder noget
det bedste ved at være i flyverhjem-
meværnet? det er at gøre en forskel, me-
ner Mike Benson Jørgensen.

”den største oplevelse er at komme ud og 
se, at det rent faktisk betyder noget, det vi 

gør. det vi lærer, og det vi øver, det bety-
der rent faktisk noget, når vi samarbejder 
med Flyvevåbnet og Forsvaret,” siger Mike 
Benson Jørgensen. 

Også fællesskabet betyder meget – især 
når det bliver hårdt: 

”vi står alle sammen og fryser, men vi ved 
godt, hvad der skal laves. Motivationen 
er høj, fordi det er frivilligt arbejde,” siger 
Mike Benson Jørgensen

miSSion
Flyverhjemmeværnet bidrager 

til beskyttelsen af Danmark ved 

at opstille troværdige, frivillige 

militære enheder, der tilgodeser 

flyvevåbnet og det øvrige 

samfund.



vElKoMMEn Til 
flyverhjemmeværnet
Flyverhjemmeværnet er en særligt spe-
cialiseret gren under hjemmeværnet og 
har først og fremmest til opgave at støtte 
Flyvevåbnet. det kan være ved at be-
vogte og sikre de danske flyvestationer 
og lufthavne, at hjælpe politiet ved efter-
søgninger, naturkatastrofer eller andre 
krisesituationer eller at stille med instruk-
tører til uddannelse og øvelser. 

værnet består af 30 eskadriller fordelt 
rundt omkring i danmark. Eskadrillerne er 
tilknyttet en lokal lufthavn eller flyvesta-
tion, men de frivillige kan sendes ud til op-
gaver i hele landet, når der er brug for det.

Særlige sikkerhedsregler kræver spe-
cialuddannet personel
nye frivillige i flyverhjemmeværnet skal 
tage hjemmeværnets grunduddannelse, 
som er fælles for alle grene af værnet. 
Herefter får de frivillige en specifik ud-
dannelse på flyverområdet. den giver 

dem de rette kompetencer til at arbejde 
under de særlige sikkerhedsregler, der 
gælder i såkaldte flyveoperative områder 
– fællesbetegnelsen for lufthavne og flyve-
stationer. Mange steder tilbydes desuden 
en lokal uddannelse, der knytter sig til den 
lufthavn, man hører til.

Efter grunduddannelsen er der mu-
lighed for videre uddannelse, f.eks.:
·  at uddanne sig til bevogtningsassistent 

på linje med flyvevåbnets egne bevogt-
ningsspecialister

·  at specialisere sig indenfor militære fær-
digheder i en Security Force enhed, der 
bl.a. træner bykamp og har tungere vå-
ben som en del af udstyret 

·  at blive observatør eller navigatør i de 
flyvende delinger – eller pilot, hvis man 
i forvejen har flycertifikat



Bliv frivillig!

Spørg 

efter voreS 

brochure hviS 

du vil vide 

eller Scan 

koden

Flyverhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en 
interesse for fly og flyvning og et ønske om at gøre en forskel. Flyverhjemmeværnet 
består af 30 eskadriller, som dækker hele landet, så der altid er en i nærheden af dig. 

Gå ind på www.blivmedlem.nu, 
hvis du vil vide mere om Flyverhjemmeværnets 
arbejde eller overvejer at blive frivillig.

Du kan også kontakte os direkte 
på tlf. 5123 8465 
eller på flyver@hjv.dk 



Hjemmeværnskommandoen
Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø

Tlf. 33 47 93 14. E-mail: flyver@hjv.dk
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