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LEDER

Af oberstløjtnant Kent Mikkelsen, 

Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Jeg tror at det er et udestående spørgsmål for 
mange af jer. Hvad forventes der egentlig af mig 
i mit virke i Hjemmeværnet? Svaret på dette 
spørgsmål er faktisk forholdsvist simpelt, har du 
gennemført den lovpligtige uddannelse, har du 
pligt til at forrette 24 timers tjeneste om året jf. din 
kontrakt. 

Jeg ved godt at dette er de kontraktmæssige 
forpligtigelser, og der forventes langt flere frivillige 
timer af Hjemmeværnet, såfremt vi skal opretholde 
det nuværende ambitionsniveau. Men vi er måske 
ikke gode nok til at differentiere krav og forvent-
ning til her enkelt, og min påstand skal være, at 
alt for mange flytter til Reserven, fordi der ikke har 
været gennemført en årlig forventningsafstemning. 

Dette behøver ikke at være gennemført som en 
Medarbejder Udviklings Samtale, som de fleste 
kender, men blot en afklarende snak med gruppe-
føreren med følgende indhold:
•    Jeg har en forventning om, at du prioriterer 
dine 24timers tjeneste næste år, til deltagelse i……
•    Har du mulighed for at yde mere end 24timers 
tjeneste næste år, kunne du deltage i………..
•    Har du lyst til at prøve andre udfordringer i 
kompagniet?

Der ligger derfor en gensidig forpligtigelse til at få 
gennemført denne forventningsafstemning på alle 
niveauer. 

Når aktiviteter har været gennemført mere en én 
gang, er de en tradition, og vi står på tærsklen 
til at skulle gennemføre vores BM seminar og Grup-
pekonkurrence. 

Begge arrangementer jeg forventer mig meget af, 
og  det er en fornøjelse at se den store opbakning 
der er til disse to arrangementer. 

Jeg vil også her slå et slag for Multifunktionsweek-
enden til oktober. 

Vores Multifunktionsweekender har efterhånden 
fundet en form og indhold, der giver et rigtigt godt 
udbytte til deltagerne. 

      Fortsættes næste side.....

Hvad forventes der af mig som 
frivillig ved HDFYN?
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Lederen fortsat:

Vi har dog lyttet til tilbagemeldingerne fra forårets Multifunktionsweekend, og går tilbage til at transpor-
ten gennemføres fredag aften i stedet for lørdag morgen.

Derudover vil vi som noget nyt tilbyde et kursus, for de der kunne have interesse i at blive befalingsmand, 
således man har mulighed for at få afklaret, om det er noget for mig, inden jeg bliver tilmeldt et Alment 
Befalingsmandskursus. 

Der er for tiden en meget stor efterspørgsel på vores Politihjemmeværnskapacitet.  
En så stor efterspørgsel, at vi har meget svært ved at levere den. Jeg skal derfor opfordre til, at de der 
står i et bevogtningskompagni, men har gennemført POFUNK uddannelsen, giver sig til kende, såfremt de 
har lyst til at hjælpe til ved enkelte indsættelser. 
 
Vi forsøger desuden at få gennemført et ”trafikreguleringskursus”, således bevogtningskompagnierne 
også har mulighed for at opstille denne kapacitet, og dermed kan være med til at løfte disse arrangemen-
ter i eget kompagniområde. 

God sommer til jer alle 

  Kent Mikkelsen
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Ny chef for den 
frivillige stab
Af IOF Lisbeth Jespersen, 01 MAJ 14

Kaptajn Tommy Nielsen er tiltrådt 
som ny chef for den frivillige ved 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.

Distriktets frivillige stab har fået en ny mand i spid-
sen, nemlig kaptajn Tommy Nielsen, der overtager 
efter Per F. Lauritsen. 
For folkene i staben er Tommy dog ikke særlig ny, 
idet han gennem mange år har virket som operati-
onsofficer i O-sektionen.

Netop opbygningen af sektionerne er i denne tid et 
af de store taleemner, idet der ovenfra er et større og større ønske om at Hjemmeværnet tilpasser sig de 
standarder, man bruger i NATO. 
Dette afspejler sig også i normeringen i DeMars. Man arbejder dog ikke helt med de samme enhedsstør-
relser i Hjemmeværnet, hvor der i et distrikt eksempelvis er mange underafdelinger.

Den første mødeaften som stabschef brugte Tommy Nielsen til at få en drøftelse af hvordan funktioner-
ne i staben skal besættes. Sådan at der både kan køre et operationscenter og et plancenter på samme 
tid og i en lang periode om nødvendigt.

Staben ved et hjemmeværnsdistrikt består ikke kun af frivillige, men også at de fastansatte, der leder 
sektionerne. 

Efter aftenens puslespil står det klart at staben har behov for flere stabshjælpere til de mere praktiske 
opgaver, hvis man skal kunne køre døgnet rundt igennem længere tid.
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Vi mindes stille.. 
Af informationsofficer Lisbeth Jespersen

Fanekommandoer og medlemmer af Hjemmeværnet deltog med respekt 
og ærbødighed flere steder på Fyn ved højtideligholdelsen af 4. maj.

Ansgar anlæg, Odense
Når man ser en ældre modstandsmand - en af de sidste af slagsen - lægge en krans til minde om sine 
faldne kammerater, så mærker man en følelse af ærbødighed og taknemlighed overfor de mennesker, 
der under besættelsen medvirkede til at Danmark blev frit. Denne oplevelse fik flere hundrede deltagere 
og tilskuere ved mindehøjtideligheden for 4. maj i Ansgar Anlæg i Odense.
Også de mange faldne britiske flyvere blev mindet med kranse denne aften, hvor der var deltagelse af 
militære enheder, offentlige myndigheder og udenlandske ambassader. Efter kransenedlæggelserne 
blæste en trompetist fra Hjemmeværnets Musikkorps Syd signalet ”Last Post”.

Efter højtideligheden ved monumentet, hvor rådmand Jane Jegind holdt talen, blev der afholdt min-
degudstjeneste i Ansgar Kirke med deltagelse af de mange danske og udenlandske faner. Sognepræst 
og kommandopræst Regina Ljung holdt prædiken over emnet sandhed og klarsyn, med den pointe at 
sandheden aldrig er klar og gennemskuelig. Efter gudstjenesten kunne interesserede sætte lys ved 
mindemonumentet mens mørket sænkede sig på denne smukke, men lidt kolde, majaften 69 år efter 
Danmarks befrielse. 
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Under en mineudlægningsoperation over 
Øresund blev et ”Stirling” fly ramt af tysk 
flak, hvorpå det med en motor i brand satte 
kursen mod vest. Ved Lillebæltsbroen blev 
flyet imidlertid atter ramt af flak, hvorefter 
det styrtede ned. I nedstyrtningen pløje-
de flyet sig vej gennem en granskov ved 
Galsklint, vest for Middelfart og eksplodere-
de.
Begravelsen af 7 dræbte besætningsmed-
lemmer fandt sted den 21. maj 1942 kl. 7 om 
morgenen. Kisterne ankom fra Middelfart ved 
5,30 tiden og blev modtaget af kirkegårdsin-
spektør Askegaard og politikommissær Frost, 
hvorpå de blev henstillet i kapellet.
Ved graven holdt feltpræst Johannes Vorrath 
en tale og foretog derpå jordpåkastelsen. 
De tilstedeværende tyske officerer kastede 
ligeledes jord på kisterne. Derpå affyredes 
æressalut.

Ved den efterfølgende kransenedlæggelse 
nedlagde to danske officerer en stor krans 
fra 6. regiment, ligesom der også var kranse 
fra Odense byråd, politimesteren i Odense, 
konsul Muus, kirkegårdens personale og den 
tyske værnemagt.
Et besætningsmedlem overlevede nedstyrt-
ningen i såret tilstand og blev taget til fange.
I et smukt anlæg på nedstyrtningsstedet har 
sammenslutningen af soldaterforeninger i 
Middelfart rejst en mindesten”.

Gals Klint
Ved mindesmærket på Gals Klint ved Middelfart nedlagde MJ Ole Nielsen 
en krans på Distriktets og Hjemmeværnets vegne. 
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4.maj på SØLUND Hjemmeværnscenter 

4. maj parolen på Sølund, der er en fast tilbagevendende begivenhed, havde i år også et stort 
fremmøde.

Parolen startede med at fanen på flotteste vis blev ført ind af fanekommandoen, og alle deltagerne var 
linet op på tre geledder.
Da fanen var på plads fik Chefen for HDFYN OL Kent Mikkelsen ovedraget ”kommandoen” over parolen, 
hvorefter han holdt talen der mindedes krigens afslutning og de mange faldne.
Efter talen var det tiden til uddeling af Hjemmeværnets fortjenstmedaljer samt 60, 50. 40 og 25 års tegn.

Herefter blev der gjort klar til ”feltgudstjeneste”, der blev forrettet af Feltpræst Helle Frimann.
Parolen sluttede med et let traktement og igen samling på tre geledder i gården, hvorefter CH/HDFYN 
takkede for fremmødet og en flot parole. Fanen blev ført ud.
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Mindehøjtidelighed på  

Frøbjerg 

Traditionen tro samledes lokale beboere og 
Hjemmeværnet på Frøbjerg Bavnehøj den 
5. maj, for at mindes de fynboer, der faldt 
under 2. Verdenskrig 

Forud for højtideligheden spillede pigerne fra 
Hjemmeværnets Brassband Syd.

Fanerne blev, med distriktets fanekommando for-
rest, ført til mindesmærket, for her at flankere den 
senere kransenedlæggelse.

Velkomsten blev udført af statsskovrider Søren Kirk 
Strandgaard fra Naturstyrelsen, og herefter blev 
sunget ”Det haver så nyligen regnet”.

Frøbjergtalen blev holdt af Assens Borgmester 
Søren Steen Andersen.

Herefter sang forsamlingen ”En lærke letted”, vi 
hørte frihedsbudskabet fra 1945, og brassbandet 
spillede Danmarks Frihedssang.

Kransenedlæggelsen var som altid højtidelig, og 
de tre kranse blev lagt af hhv. borgmester Søren 
Steen Andersen, Jørgen Carstens fra De Danske 
Forsvarsbrødre og oberstløjtnant Kent Mikkelsen.

Louise Bladt fra brassbandet afsluttede denne del 
med at spille en flot ”Last Post”.

Da fanerne var ført ned til pladsen med deltagerne 
holdt distriktschefen Hjemmeværnets tale, og det 
var tid til at udlevere Hjemmeværnets Fortjenst-
tegn og årstegn til dette års modtagere.

Formanden for Frøbjerg Komiteen Carsten Abild 
sluttede aftenen med en tak til deltagere m.v. og 
fanerne førtes atter ud.

Aftenen sluttede sædvanen tro med at seniorfor-
eningen havde forberedt kaffe og kage i Frøbjerg 
Forsamlingshus.
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Hjemmeværnets Fortjensttegn
Gitte Fulton Wiilsbøll, Odense C
Søren Peter Johansen, Årslev
Ella Henssel Treldal, Nyborg
Bjørn Bratås, Ringe
John Pedersen, Faaborg
Frank Peder Oddersborg, Hesselager
Annemarie Freund Jensen, Odense N

50 års tegn

John Skov Hansen, Kerteminde
Hans Christian Poul Nielsen, Odense M
Hans Jørgen Hansen, Søndersø
Poul Arne Hansen, Rudkøbing
Kjeld Frimuth Hansen, Odense NV
Jørgen Arne Christiansen, Odense SV
Grethe Nathalie Larsen Sølvbjerg, Odense C
Knud Jens Tony Johansen, Ringe
Hans Erik Flemming Bæk, Odense NØ

Fortjensttegn og Årstegn 2014
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40 års tegn
Mogens Bøgh Kjær, Svendborg
Hans Ulrik Schrøder, Odense S
Knud Erik Blunk, Svendborg
Karsten Thomas Ottosen, Ørbæk
Allan Joe Holm, Gislev
Eilif Christian Kyhnau Jensen, Odense SV
Carl Christian Sejten, Årslev
Karl Thorvald Hansen, Tranekær
Jytte Theil, Vissenbjerg
Henry Bojsen Søgaard, Vejen
Henning Møller, Odense SV
Karlo Banke, Tranekær
Jørgen Egon Flink Knudsen, Glamsbjerg
Henning Erik Laursen, Morud
Elo Kjær Hansen, Rudkøbing
Erling Rasmussen, Bogense
Lauritz Hjalte de Thurah, Middelfart
Erling Helmuth Pedersen, Svendborg
Bjarne Jack Holm, Ringe
Ingrid Jensen, Asperup
Johnny Andersen, Stenstrup
Leo Würtz, Nivå

25 års tegn

 tegn

25 års tegn
Rene Rønne Jensen, Svendborg
Tommy Knud-Erik Bargisen, Broby
Niels Jacob Schousboe, Nyborg
Bent Rytter Ravnsbæk, Nyborg
Bent Jan Simonsen, Munkebo
Jette Birkholm, Stenstrup
Hans Sigvard Larsen, Odense SV
Christian Hornslet Bjørkvig, Skårup Fyn
Peter Blente Knudsen, Odense N
Herdis Pennerup, Middelfart
Søren Mikael Larsen, Svendborg
Karin Majbritt Tværgaard, Søndersø
Jeff Vase Kidholm, Middelfart
Lotte Bernstorff Quistdorff, Gelsted
Dennis Rostgaard Hellesen, Kværndrup
Kim Birger Legaard, Middelfart
Henrik Koksbang, Odense SV
Martin Fleming Grand, Middelfart
Preben Krejberg Thomsen, Middelfart
Tom Jensen, Rudkøbing
Kaj Bjarne Jørgensen, Odense S
Allan Jensen, Broby
Erik Jersbek
Steen Bo Nielsen, Nyborg
Flemming Foli, Vejstrup
Jan Åge Nielsen, Morud
Morten Rene Larsen, Otterup
Kim Miechels, Odense SV
Steen Olesen, Faaborg
Charlotte Jagd Digmann Larsen, Otterup
Fritz Blikdal, Svendborg
Alan Jensen, Odense N
Jesper Ellehauge, Vejstrup
Kim Mejlbye Poulsen, Rynkeby
Cheng-Hua Liu, Ryslinge
Brian Valentin Nielsen, Svendborg
Jan Egon Urban, Tommerup
Ole Andersen, Bogense
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Hjemmeværnsfonden donerer maleri til minde om Christian Damholt 
Af Lisbeth Jespersen, informationsofficer

Ved en reception på Fyn den 29. maj afslørede den efterladte familie til Christian Damholt et portræt-
maleri, der senere vil komme til at hænge på Hjemmeværnsskolen i forbindelse med en mindevæg om 
Hjemmeværnets indsats i internationale operationer.

I år, mere præcist torsdag d. 29. maj, kunne han være blevet 40 år. Men kaptajn Christian Jørgen Grundt 
Damholt kom i stedet til at skrive historie som den første faldne soldat i Hjemmeværnets tjeneste. Ud-
sendt som CIMIC-officer med den opgave at deltage i den civile opbygning i Helmand-provinsen i Afghani-
stan, blev han d. 17. marts 2008 dræbt af en selvmordsbomber. En skæbne langt fra den drøm, han ellers 
havde om at komme til at gøre karriere i forsvaret. 

Som ansat i Hjemmeværnet – ved det daværende Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn – tilhørte Chris-
tian Damholt ikke noget regiment. Det har fået betydning for hans eftermæle, idet Hjemmeværnet ikke 
har nogen tradition for hvordan man mindes faldne soldater. En mindeplade blev opsat ved distriktets 
hovedindgang året efter, det skete ved hjælp af en indsamling blandt kompagnicheferne og et tilskud fra 
Hjemmeværnsfonden. Det er nu igen en donation fra Hjemmeværnsfonden, der har gjort det muligt at 
få fremstillet et maleri af Christian Damholt, så han kan blive mindet på lige fod med faldne officerer i det 
øvrige forsvar.

 

Kaptajn Christian Jørgen Grundt Damholt, som han er malet af kunstneren Axel Vermehren.  

Maleri til minde om Christian.
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Familie og nære venner til Christian Damholt, kunstneren selv og repræsentanter fra Hjemmevær-
nets ledelse på flere niveauer, var på Christians fødselsdag indbudt til en reception på det fynske 
hjemmeværnsdistrikt, hans tidligere arbejdsplads, hvor maleriet endelig skulle afsløres for offen-
tligheden. Efter blomsternedlæggelser ved mindepladen og en lille tale holdt af chefen for Hjem-
meværnet, generalmajor Finn Winkler, kunne Christians mor og efterladte hustru fjerne tæppet fra 
portrættet, der er malet af kunstneren Axel Vermehren. 

Axel Vermehren er ikke alene kunstner, men også pensioneret kaptajn fra Livgarden, og han har 
sågar undervist Christian Damholt under hans ophold som kadet på officersskolen. Kunstneren har 
således et godt kendskab til forsvaret og har valgt at portrættere soldaten i et modsætningsfyldt 
univers. 

Over Christians højre skulder ses Kastellets karakteristiske røde bygning, mens der over venstre 
skulder ses et hus i det gule ørkensand. Ansigtet er en blanding af det skæve smil og ubekymre-
theden, som familie og kolleger husker Christian for, og den tænksomme og alvorlige soldat, der har 
set krigens alvor – om end det kun var for et kort øjeblik.

Æret være Christian Damholts minde.

    Moren Susan og den efterladte hustru Anette afslørede maleriet.

 

 

Kammeraten Martin, moren Susan Damholt, kunstneren Axel Vermehren og den daværende distriktschef Sven O. 

Andersen taler om maleriet. 
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Musikkorps Syd har bestået 
Af Steen Hossmann, Ledende informationsofficer 

Mandag den 7. april 2014, var Hjemmeværnets Musikkorps Syd til 
”eksamen”, som de bestod med glans og rosende ord til såvel orkester, 
solister og kor.
 
Aftenen startede med orkesteropstilling og march i gården (så fik tamburmajoren også lidt træning), 
og det var et godt syn. Alle kunne gå i takt, og der var ikke den store tvivl om, hvad der var venstre 
og højre.
Inden for i øvelokalet, tog orkester og gæster plads, og dirigenten– Peter Holling Yttesen – bød vel-
kommen og fortalte om aftenens program, og så skal jeg lige love for at der kom gang i musikken.

Programmet bød bl.a. på et russisk nummer med både orkester og kor. Problemet for koret havde 
været, at der ikke var en eneste af dem der forstod eller kunne læse sproget. Det betød, at korlederen 
havde fået kontakt med en russer, der havde været tolk og – som hun sagde, sad i spjældet– så hele 
nummeret blev lært i spjældet.

Så bød eksamensprogrammet ellers på musik spændende over Verdi, Carl Nielsen, temaer fra diverse 
film med militært islæt, herunder temaet fra ”Røde 
oktober” over ”Soldaterkammerater”, videre over 
operaen, hvor et af korets mandlige medlemmer 
sang Nessun Dorma, med en så flot stemme så 
selv dommerne sad som paralyseret.

Efter veloverstået eksamenskoncert, var det så 
dommernes tur til at komme på podiet, og deres 
bedømmelse var:
• Godt setup
• Godt arrangement
• God rytmesans
• Rigtig gode til at skifte i toner
• Rigtigt godt samspil i orkestret.
• Flotte Solopræstationer.
Alt i alt. En flot præstation og fremførelse.
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Årsprøve ved Brassbandet
Af Kirsten Ø. Larsen. Foto: Lars Slumstrup Steenhold 

April er overstået, og med en vis kildren i maven. - Tid til årsprøven – og 
det er gået godt.

Der var musik i alle genre på programmet, afsluttende med et ABBA potpourri. Kirsten Ø. Larsen havde 
et solostykke for BasTrombone. De fremmødte fik en hyggelig aften. Selve årsprøven sluttede af med en 
marchtur i området.
Efterfølgende bedømmelse og gode råd af Musiksagkyndig Arne Christensen, Informationschef Erik Peters-
en og Major Ulrik Erhardtsen. 
Vi havde selv nogle pokaler der skulle deles ud, og da det var overstået, var der hyggemad med dertil 
hørende læskedrik.

Tak for en veloverstået årsprøve, og 
tak til Fru  Maestro for at ”styre os 
igennem”. 
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Af Lisbeth Jespersen, informationsofficer

Infanterikompagni Fyn indbyder til 
mere samarbejde mellem de fynske 
infanterienheder ved række fælles 
uddannelsestilbud på Højstrup.

”Der kommer infanterienheder fra både Sjælland 
og Jylland – der bliver KNALD PÅ!” 
Sådan stod der blandt andet i indbydelsen fra 
INFHVK FYN, der i weekenden 7. – 9. marts 
gennemførte årets første fælles uddannelse for 
infanterienheder på Fyn. Og planen holdt stik. Der 
har udelukkende været udendørs undervisning og 
kun den mest nødvendige søvn, mens infante-
ridelingerne har gennemført enhedsuddannelse 
i angreb og kamp fra stilling. Den motoriserede 
overvågningsdeling har ydermere kørt vejopklaring 
på Sydvest- og Midtfyn, mens momentstyrken har 
bevæget sig op til Højstrup fra det Sydfynske. 

Tidlig søndag morgen, mens duggen endnu ligger 
henover delingens kampstilling på Højstrup, begyn-
der skuddene at brage igen. Hurtigt bliver tyngden 
lagt mod det sted, hvor modstanderen forsøger at 
skjule sig bag et røgslør. Alle deltagerne har La-
ser-Duel-System monteret på geværer og hjelme, 
for at gøre kampen så reel som mulig. Komman-
doerne fyger gennem luften mens to morgenfriske 
instruktører fra Hærens Kampskole forsøger at 
give feedback til førerne undervejs. 

Set fra alle niveauer er det motiverende at arbejde 
sammen med hele grupper og delinger, så for-
håbentlig er dette kun begyndelsen på et fortsat 
samarbejde for alle infanterister.

Infanterikompagni Fyn har indledt et større 
samarbejde om enhedsuddannelsen. 

Knaldgod infanteriuddannelse
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 Nyt indsatskøretøj (FIK)
Som det nok er alle bekendt, har Hjemmeværnet indkøbt 90 nye 
køretøjer, af typen VW Crafter. Altså ikke et køretøj, der findes i det 
øvrige Forsvar. HDFYN tildeles 10 stk. som det ser ud nu. 
(Vi skal så af med 5 stk. MAN 10).

Umiddelbart ligner FIK en ”hyldevare”, men skindet bedrager. Undervognen er bygget af Achleitner i 
Østrig, der er et firma, der er specialister i terrænkøretøjer og andre specialkøretøjer, hvortil der kræves 
en stærk undervogn. Indvendig er opbygning og indretning sket i tæt samarbejde med brugerne (frivil-
lige hjemmeværnssoldater), og har mange gode, gennemtænkte og funktionelle detaljer. Der er stort 
set taget højde for alt, hvad tænkes kan (henset til formålet), og alt i alt, er det et imponerende køretøj, 
Hjemmeværnet kommer i besiddelse af. Selvfølgelig kan der ikke tages højde for alle ønsker, men der er 
ikke meget, der kunne være anderledes.

FIK er, som navnet siger, et indsatskøretøj og ikke en erstatning for MAN 10 (8 og 13), der oprindelig var 
tiltænkt MOTINF (motoriseret infanteri). Derimod er FIK et køretøj, der kan flytte gruppen med udrust-
ning (og hund) fra A til B, og dermed øge muligheden for en hurtig indsættelse.  

Da totalvægten på køretøjet nærmer sig de fem tons, kræves stort kørekort. Derud over skal der 
gennemføres omskoling og UKUSK (uddannelse i kørsel under særlige kørselsforhold), som får en 
varighed på tre dage (en dag + en weekend). Heri indgår også pakning af gruppens materiel (med 
vægt), samt gennemførelse af eftersynstjeneste (brugereftersyn). Eftersynene skal, som navnet siger, 
gennemføres af brugerne, og skal sikre, at køretøjerne er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, samt at 
levetiden bliver optimal.

Uddannelse af køreinstruktører, sker i ugerne 23 og 33 og gennemføres i Aalborg. 
Hvornår køretøjerne fysisk tilgår distriktet, er endnu uvist.
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Soldater træner i skoven
(Artikel fra Fyens Stiftstidende 16. marts) Af Jesper Gimbel. Foto  Birgitte Carol Heiberg (jegi@fyens.dk) 

Hjemmeværnskompagni Middelfart benytter weekenden til at holde øvelse i Staurbyskov - hvis nu krigen skulle 
komme. Forårssolen står højt på himlen. Fuglene kvidrer og knopperne er begyndt at skyde på træerne.
Vi bevæger os ad Staurbyskovvej ind i skoven. Men det bliver ikke en almindelig lørdags-skovtur - og det vidste 
vi godt på forhånd.

En soldat i fuld kampuniform, bevæbnet med et gevær,vinker os ind til siden. Vi bliver ikke spor overraskede. 
For krigen er ikke brudt ud i Stribs baghave, og vi vidste det godt på forhånd.

Den kampklare soldat er medlem af Hjemmeværnskompagni Middelfart, som holder øvelse i skoven i denne 
weekend, og vi har fået lov at se, hvad det går ud på.

Premierløjtnant Bent Troelsen, som har været medlem af hjemmeværnet siden 1981, tager imod os. Han er lige 
som de øvrige i fuld uniform, og hans ansigt er malet med camouflagefarver. Vi tror, at han vil føre os længere 
op ad vejen, hvor vi kan se en flok soldater i færd med et eller andet. Men nej. Han fører os væk fra vejen, ind 
mellem træerne. Vi bevæger os altid gennem bevoksningen. Her er vi ikke så synlige, som vi vil være på vejen, 
siger han.

Han forklarer om øvelsen, mens vi går. Det er et nyt koncept, vi afprøver. Vi har oprettet fem poster i skoven, 
hvor man træner nogle af de grundlæggende ting, vi skal kunne. Folk bliver jo lidt rustne med årene, siger han. 
Der er med mellemrum sat blå bånd om træerne, som markerer den vej, vi skal gå. Og snart kommer vi ud til 
den gruppe soldater, vi kunne se på vejen før.

De er ved at anlægge en adgangskontrolpost, hvor de kan standse og kontrollere biler, som kommer forbi.
Det kan for eksempel være for at sikre en livsvigtig installation. Så skal vi sørge for, at det kun er de rigtige folk, 
der kommer ind på det sikrede område, forklarer Bent Troelsen.

Vi går videre til den næste post. Her er det håndteringen af hjemmeværnsgeværet, en M95, der er fokus på. 
Det er ikke et kraftigt gevær. Med en kaliber på 5,56 er det mere egnet til at såre end at dræbe.
Det er der kloge folk, som her regnet på. En såret soldat koster mere end en død. Der skal måske fire mand til 
at bjærge den sårede, og så har man sat fem modstandere ud af spillet, siger Bent Troelsen.
Det er krigssituationer, de træner i, og det er samtidig det værst tænkelige.

Vi håber selvfølgelig, at der aldrig bliver brug for det. Jeg håber aldrig, at jeg skal se en ung soldat i øjnene og 
vælge, om det er hans eller mit liv, der skal slutte nu, siger Bent Troelsen.

Øvelsen begyndte fredag aften, og soldaterne har overnattet i skoven  - mens orkanen Carl fejede over landet. 
Vi fik rigeligt med spænding i nat. Vi kunne høre træerne knage, og nogle væltede i stormen. Så tænker man 
jo, om det var ét lige ved siden af os. Jeg overvejede faktisk, om jeg skulle afbryde øvelsen. Man skal jo ikke 
sætte livet på spil på grund af vejret, siger Bent Troelsen med et grin.
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Jakob Madsen, Ledende hundeinstruktør

Den årlige konkurrence for Fynske hundeførere 
blev afholdt lørdag d. 22. marts.

Et stort setup med 3 opgaver af hver ca. 1 times 
varighed, samt 1. hjælpsopgave med sprængn-
ingsskadet figurant. Pludselig blev hundeførerens 
hund også skadet, så der måtte prioriteres.

Patrulje med observationsstade med flere skumle 
personer, som sneg sig rundt både foran og bagved 
hundeføreren. Opgaven fortsatte med afsøgning af 
en større parcel med højt græs og spredt bevoksn-
ing, hvor der var gemt både person og materiel.

Rondering, en stor krævende opgave, trak virkelig 
kræfter ud af hundene. Hunden slippes for selv 
at afsøge, og den skal gø ad fundne personer og 
materiel. En person som gravede meget ivrigt, var 
en uvant udfordring, så der er lidt til træningen 
fremover. Derefter fortsatte man direkte over til af-
søgning af et gernings sted med 6 genstande, som 
var skjult på jorden såvel som nedgravet.  

Patrulje-handlebane med hund og skydning var en 
nyhed, hvor hundeføreren skulle tænke både på 
ikke at skyde hunden og samtidig at nedkæmpe 
fjender, som dukkede op både på jorden og i 
træerne på ruten. Her blev 
givet point for sparet am-
munition, så der blev sigtet 
omhyggeligt.

Dagens vindere:
1. HVK Faaborg Jan 272,0 point.
2. HVK Midt Fyn Ernst 270,7 point.
3. HVK Odense Dalum Henrik 265,7 point.
4. HVE 283 Michael 235,7 point.
5. HVK Fredericia Lasse 217 point.
6. HVK Midt Fyn Marianne 199 point.

Mønstring Højstrup 26-4-2014.
En gang årligt skal Hjemmeværnets hunde møn-
stres for at måtte bruges i Hjemmeværnet. 
Man kan pt. vælge at mønstre med eller uden bid /
stop af flygtende figurant. 

Med bid / Stop af figurant:
Jan og Zeus Faaborg, 156 point - Fortrinligt
Marianne og Basse Midtfyn, 148 point - Særdeles 
god
Michael og Ailos HVE Trekanten, 146 point - Særde-
les god
Uden bid / Stop af figurant:
Henrik og Uffe Odense Dalum, 139 point - Særdeles 
god
Ernst og Freja Midtfyn, 119 point - God
Lasse og Myg Fredericia, 75 point - Tilstrækkeligt

 Nyt fra de fynske hundeførere
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   Multifunktionsweekend Oksbøl

Af Inge Jagd Sørensen, redaktør

Så blev årets første multifunktions weekend (MFW) gennemført, til stor 
glæde for de deltagende hjemmeværnssoldater.

Tidligt (meget tidligt for nogen) lørdag morgen startede man ud i busser fra hhv. Sølund og Højstrup.

Ved ankomst til Oksbøllejren blev styrken samlet til parade, hvorefter nøglerne til indkvartering blev 
udleveret.
Ca. kl. 10 skulle man så være klar ved den aktivitet, som man havde tilmeldt sig, og dagens program 
kunne gå i gang.

Teorilektionerne blev alle gennemført i den samme bygning, så der var en summen overalt, både fra klas-
selokalerne og fra ”kaffeøen”, hvor der også var frisk frugt til rådighed. Man mødtes på kryds og tværs 
dagen igennem.

Her kunne man møde folk der skulle erhverve ny viden omkring deres funktion eller efteruddannes i 
denne; Stabstjeneste, forsyningshjælp, IT, kommandostationstjeneste, chefvirke, 30 timers førstehjælp,    
Også de helt nye, der ikke havde gennemført LPU 1 var til stede. De blev introduceret for eksercits, 
udrustningslære og hjv.dk.

Ude i terrænet fandt vi så kursister i; GF efteruddannelse, GV funktionsuddannelse, hundeførere + hund, 
bevogtning/krig, bykamp 1 og 2, forhold ved IED. MOTOV kørte desuden vejopklaring i området.
De, der havde valgt at gennemføre hhv. BSO 1 og BSO 2 var startet fredag aften, og overnattede i deres 
BSO begge nætter.

Også et par rydningsassistenter var til efteruddannelse, og de benyttede lejligheden til at demonstrere 
deres virke over for de øvrige deltagere.

Alle deltagere havde lejlighed til at gennemføre deres GME-F, så der var tryk på Førstehjælp og skydning 
(SKUD)

Vejret artede sig fornuftigt, dog kom der lidt vådt ned fra himlen (soldatervejr), og alle vendte søndag 
eftermiddag trætte hjem, men med ny og god viden, efter er weekend blandt gode venner.

Weekendens tal:
- 130 M/K deltog
- 170 Q’er blev erhvervet
- 40 hjælpere gjorde det hele muligt.

Nåede DU ikke at komme med, så er der Multifunktionsweekend igen 24.-26. oktober.
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   Multifunktionsweekend Oksbøl
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Har du en rolig hånd, en robust psyke og en vilje til at fjerne farligt fyrværkeri og 
andre sprængfarlige emner? Så har du mulighed for at blive rydningsassistent i 
Hjemmeværnet. 

Rosten opstilles af to mand pr. hold, og for at det skal være optimalt, mangler der pt. ét hold, altså to 
mand. For at gennemføre opgaverne optimalt, mangler HDFYN pt. 2 mand i rosten som Rydningsassi-
stent.
Har du lyst til denne skråstregsfunktion, og har du opbakning hertil fra dit kompagni, så kontakt kaptajn 
Jan Pank, OPUX7, 7213 2736 el. hdfyn-opux7@hjv.dk.

 Er du én af de kommende 
 rydningsassistenter?
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Af Inge Jagd Sørensen, redaktør

Lørdag den 22. marts fik 9 nye 
instruktører deres Q for 02840385 
LDS M/01 instruktøruddannelse.
 
Kurset foregik på Svennekærgård i hhv. parolesalen 
og i det dejlige solrige terræn udenfor, og instruk-
tøren Mikael Dommerby Knipschildt øste gerne ud 
af sin store viden om emnet.

Efter teorien og tørtræning omkring brug af LDS 
M/01, som varede det meste af formiddagen, da 
der er brug for megen viden om indstillinger m.v., 
var det over middag tid til at komme udenfor og få 
udstyret på.

Her stod det så på
- Praktisk indøvelse og gennemførelse af indskyd-
ning af  LDS M/01, samt
- Forslag til praktisk brug af LDS i forbindelse med 
enhedsuddannelse/Handlebaner.

Nu ser instruktørerne frem til at komme ud i 
deres kompagnier, og lave nogle spændende 
handlebaner i forbindelse med enhedsud-
dannelser på Fyn og i skydeterræner andre 
steder.

Uddannelse på Laser Duel Er du én af de kommende 
 rydningsassistenter?
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HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT FYN
Vandrepokal for bedste skytte
(HRN 111-001 GV M/95 familien)

Pokalen tildeles den skytte ved HD FYN, der opnår 
det bedste resultat ved skyttemærkeskydningen. 
(Administrative 
bestemmelser for SM skydning GV M/95 familien) 

Pokalen overrækkes vinderen ved en (af HDFYN 
bestemt) passende lejlighed, det efterfølgende år. 
Pokalen udleveres 1. gang for året 2013. 

Pokalen indgraveres med årstal, navn og HVK før 
udlevering. Ved aflevering af pokalen, udleveres 
samtidig et erindringsbæger med indgraveret navn, 
årstal og HVK.  
Pokalen kan ikke vindes til ejendom.

HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT FYN
Vandrepokal for årets største til-
gang

Pokalen tildeles det HVK ved HD FYN, der har haft 
størst netto tilgang i året (procentvis).

Pokalen overrækkes kompagnichefen, ved en (af 
HDFYN bestemt) passende lejlighed, i 1. kvartal i 
det efterfølgende år. 
Pokalen udleveres 1. gang for året 2013. 

Pokalen indgraveres med HVK og årstal før udlever-
ing. 
Ved aflevering af pokalen, udleveres samtidig et 
erindringsbæger med indgraveret HVK og årstal. 
Pokalen kan ikke vindes til ejendom. 

  

Pokalerne for 2013 blev udleveret til:
Bedste skytte: Lars Kofoed, HVK Bogense
Største tilgang: HVK Bogense
(Nærmere omtale se DistriktsNyt 1-2014)

De tidligere pokaler kan ses i et glasskab ved 
indgangen til Parolesalen på distriktet.

Pokaler ved HDFYN
Af Inge Jagd Sørensen, informationselementet

I forbindelse med sammenlægning af Hærhjemmeværnsdistrikterne Nordvestfyn og Sydfyn pr. 01 JAN 
2011, blev der udsat to pokaler, med følgende regler og procedure. 
Ref.: HJVBEST 560-01, HRN 111-001 

Pokaler til udlevering: 
• HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT FYN vandrepokal for bedste skytte. (GV M/95 familien) 
• HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT FYN vandrepokal for årets største tilgang. 



27DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

Alle med PO FUNK UDD på Fyn blev tilbudt en 
dag med vedligeholdelse af uddannelsen.

PO’erne på Fyn var samlet den 26. april 2014 til 
vedligehold af deres POFUNK UDD. Vi mødtes 
ved HDFYN og blev budt velkommen af MJ O. L. 
Nielsen, der fortalte lidt om programmet for dagen. 
Kl. 1000 blev vi alle sendt afsted til vores første 
station ud af i alt fire.

Station 1: Genopfriskning af Straffelovens §§13 og 
14, nødværge og nødret, soldatens og førerens 
kort samt SINE radioer. Der blev også gennemgået 
nogle dilemmaer i forhold til, hvordan vi skal handle 
overfor civile, når vi er på opgave for politiet.

Station 2: Trafikregulering i to lyskryds centralt i 
Odense. Her stødte KOF Nicki Bramsen til og tog 
billeder af vores folk til en artikel vedrørende trafik-
regulering som en oplysning til borgerne om vores 
kompetencer og opgaver. Artiklen er delt både på 
hjv.dk og facebook.

Station 3: Skjult overvågning af et område ved 
havnen i Odense. Det er desværre et område vi har 
glemt lidt i kompagniet, men bestemt både lærerigt 
og spændende, da der var gode momenter og en 
god politimand til at modtage alle vores meld-
inger om handlinger i og omkring det overvågede 
område.

Station 4: Afsøgning efter et flystyrt. Her skulle vi 
afsøge et område for legemsdele og andre effekter, 
der kunne være fra et fly, der angiveligt skulle være 
styrtet ned fra 10 kilometers højde. Det var en 
spændende opgave, som vi desværre heller ikke er 
så øvede i. Vi havde dog en god fører, og alle gen-
stande der var lagt ud til os, blev også fundet igen.
Dagen sluttede ved Odense Havn, hvor vi alle fik 
sagt tak for en god dag, samt udvekslet telefon-
numre til kommende arrangementer, hvor vi kunne 
få brug for støtte fra andre PO’ere.

Af major O.L. Nielsen, OPU01, HDFYN
Kurset var tilrettelagt i samarbejde med Fyns Politi 
og indeholdt bla. opgaver inden for opgavekatal-
oget. 
Opgavekataloget er et katalog over opgaver, der er 
aftalt imellem Rigspolitichefen og Hjemmeværns-
kommandoen, hvor Hjemmeværnet kan støtte poli-
tiet opgaveløsning. Kataloget indeholder følgende 
aftalte opgaver: Afspærring og adgangskontrol, 
færdselsregulering, varsling og evakuering, hu-
manitær eftersøgning efter personer eller effekter, 
håndtering og registrering af effekter, observation 
og transport. Derudover er der et antal opgaver, 
hvor uddannelserne for at kunne løse opgaverne, 
endnu ikke er produceret.

Fyns politi har bedt om trafikreguleringshjælp 
til rigtig mange arrangementer i år. Her kan bla. 
nævnes de rigtig store arrangementer 3. maj Lille-
bæltmaraton, 14. juni Odin Bro løbet, 14. juni Rock 
under broen, 15. juni Fyn rundt, 19. juni regent-
besøget i Odense, 26, 28 og 29. juni DM i cykling, 
13. september Storebæltsløbet og 28. september 
H.C Andersen maraton.

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn har planlagt igen 
næste år - 2015 - at gennemføre et politifunktions-
vedligeholdelseskursus i udvidet form. Indholdet vil 
blive drøftet med politihjemmeværnskompagnierne 
og Fyns politi.

 Efteruddannelse af politihjemme-
 værnsfolk.       

Af Anne Frank Madsen, POHVK SVF
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Af René Schærff Leonhardt.  Foto: Claus Christensen 

I flere år har hjemmeværnskompagnierne Faaborg 
og Midtfyn lavet uddannelse sammen. - - Og i flere 
år har de lavet en årlig konkurrencen for deres 
grupper i militære færdigheder.
.. denne uddannelse blev lørdag den 12.  april 
igen gennemført på Bøjden skydebanen og i det 
omkringliggende område.

I år bestod opgaverne af følgende emner:

Førstehjælp: Deltagerne skulle enkeltvis lave 
livreddende førstehjælp på personer, hvor én havde 
hjertestop og én en større blødning.
Mange opdagede, at den måde, man laver første-
hjælp på ændrer sig. Morale!  Man skal altid holde 
sin uddannelse opdateret…

Patrulje (krigens folkeret): Grupperne sendtes 
ud i små patruljer; på deres rute blev de udsat for 
spørgsmål til situationer, som kunne henføres til 
krigens love. Patruljernes svar skulle koordineres 
med resten af gruppen for at komme til enighed 
om, hvilken løsning der var den rigtige. 
En del må nok erkende, at man ikke altid kan over-
føre gammel viden til den situation som er i dag.         

Bevogtning: Her skulle gruppen foretage afsøgn-
ing af et objekt og oprettet en adgangs-kontrolpost, 
så objektet var klar til bevogtning.
Der blev lavet rigtig mange gode løsninger, men 
som altid er der plads til forbedring og finpudsning.

Skydning: På denne opgave fik gruppen et antal 
patroner tildelt, hvoraf alle skulle afskyde et vist 
antal. Resten af patronerne blev efter anvisning fra 
gruppeførerne fordelt til de i gruppen, som forvent-
edes at kunne præstere det bedste resultat. 

Måske ærgrer nogle førere sig over, at de ikke kender 

deres folks evner på skydebanen helt til bunds - 
men det kan man ændre ved nogle flere timer på 
skydebanen.
  
Gruppeskydning: Med FX våben skulle gruppen 
rykke frem i terrænet ,for at søge oplysninger om 
’fjenden’. 
Ruten var lavet således, at gruppen, hvis den valgte 
rigtigt, skulle bruge alle de former og formationer 
som anvendes i Hjemmeværnet i forbindelse med 
fremrykning.

Super uddannelsesdag
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Undervis dit kompagni i
Indsats- og katastrofepsykologi

Den 26. august og den 24. september gennemfører HDFYN uddannelse af instruktører i fjernundervis-
ningskursus Indsats- og katastrofepsykologi.

Hver UAFD kan stille 1-3 instruktøruddannede som på en aften vil få en eksempelvis gennemførelse af 
kurset.
Der bliver udleveret lektionsplan og uddannelsesmaterialer, således at du kan gå hjem og undervise i 
egen UAFD umiddelbart herefter.

Varighed: 18.00-24.00 (4 timer)
Sted: Højstrup 26. august og Sølund 24. september.

Aktiviteterne er oprettet på HJV.dk og kan tilmelding kan ske allerede nu. 
Instruktør på kurset er kaptajn John Bünger

Kombimoment: Her kom grupperne ud 
for flere ting. Først skulle der oprettes en 
Radio 371, derefter ud på en rute, hvor der 
var forskellige spørgsmål. Svarene på disse 
spørgsmål skulle sendes ind til KSN ved brug 
af korrekt radioprocedure - ellers vankede 
der minuspoint. Yderligere skulle der laves 
forskellige idrætsopgaver, blandt andet 
planken. Nogle er nok lidt ømme efter dagen, 
men instruktøren har et råd for dette: Træn 
det væk.

En rigtig super dag med over tres glade 
deltagere. Tak til alle.



        Øvelse GRØN LINDORM 2014.     

Af kaptajn Bjarne Barslund, OPU03

Formålet med Feltøvelsen er, at øve bevogtning af militære og civile ob-
jekter.

Scenariet for Feltøvelsen i 2014 er et decideret terrorscenarie, der udspiller sig på Fyn. 
Fyn vil blive inddelt i forskellige klaner med hvert deres mål. 

HDFYN er indsat på Fyn i en stabiliseringsoperation med støtte fra blandt andet amerikanske ”National 
Guard” soldater samt britiske opklaringsenheder, der vil støtte de danske hjemmeværnskompagnier.

Primær øvelsestagere fra HDFYN er INFHVK FYN, HVK MFY, HVK ODD, HVK FAA, HVK LLD og VFU AER. 
Disse HVK skal påregne enten at få tilgang af amerikanske folk eller gennemføre en aktivitet med britiske 
soldater. 

Sekundære øvelsestagere er STKMP, HVK MID, HVK NYB, HVK SVE og HVK KER. Sekundær øvelsestager 
skal opstille og afgive en bevogtningsdeling, samt fra kommandodelingen stille kontrollanter til øvelsen.

Markeringsstyrken vil i år være fra HVK SFY, HVK OEB, HVK ODH, POHVK ODE, POHVK MID og PODEL 
SVF. Markeringsstyrken skal opstille to gruppers værdi. Markeringsstyrken bliver i år støttet af HVK NORD-
SJÆLLAND.
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        Øvelse GRØN LINDORM 2014.     

 

Star: *) Formålet med en stabiliseringsoperation er at håndtere underliggen-
de spændinger og reducere voldsanvendelse og dermed etablere en tilstand, 
der skaber grundlaget for fortsat civil rekonstruktion og udvikling af et 
samfund mod det ønskede mål.

 
 Koncept for feltøvelse og VIKING
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Nye deltagere indbydes til 
Veteranskydestævne
Af Lisbeth Jespersen, Informationsofficer

Endnu engang er der mulighed for at nye deltagere kan være med ved 
årets fynske veteranskydestævne, der sædvanen tro afholdes af HVK Ker-
teminde på Rødskebølle Skydebane i Svendborg lørdag d. 30. august. 

Tilbuddet gælder nemlig alle på Fyn og øerne med min. 25 års tjeneste i Hjemmeværnet, og dem er der 
lige blevet flere af ved tegnoverrækkelserne d. 4. og 5. maj. 

Man kan deltage uanset om man gør tjeneste i Hjemmeværnet ”til lands, til vands eller i luften”. 
Der bliver givet nødvendig vejledning, hvis det er længe siden man har været på skydebanen, og der er 
mulighed for at skyde siddende med støtte. Stævnet er både en konkurrence og et socialt arrangement 
med fælles morgenkaffe, flaghejsning med tale og sang, skydning, frokost og præmieoverrækkelse. 

Derudover er der også mulighed for at gennemføre GME-F modulerne i førstehjælp og bevogtning. 

Der er tilmelding til stævnet senest d. 24. august på hjv.dk. Aktiviteten er oprettet under 
HVK Kerteminde.
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Senioraften 20. november
Af major Ole Lassen Nielsen, OPU01

Hjemmeværnsdistrikt Fyn afholder i samarbejde med seniorforeningen en 
senioraften den 20. november 2014.

Arrangementet indeholder et foredrag med de tidligere distriktschefer ved Hjemmeværnsdistrikt Nordvest-
fyn oberst Ole Baggesgaard og Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn major Michael Schou-Hansen.
Den nuværende seniorforening vil være til stede og orientere om deres arbejde. 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn vil meget gerne have flere medlemmer fra hele Fyn, Langeland og Ærø i 
seniorforeningen, og derfor afholdes dette arrangement for, at skabe en ”fælles” seniorforening, hvor alle 
vores seniorer kan samles til forskellige orienteringer/foredrag/debatoplæg/udflugter/veteranskydninger 
og have et socialt samvær. Efter foredragene vil der være et traktement.

Arrangementet er for alle medlemmer over 50 år  ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.
Tilmelding på hjv.dk
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Af Steen Hossmann, ledende informationsofficer

Efter et langt, flot og stort stykke arbejde, kunne 
Historiske Udvalg ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
FYN præsentere 50 års jubilæumsskrift for ”det 
gamle” Hjemmeværnsdistrikt 41 Nordvestfyn.

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn og Historisk Udvalg 
havde onsdag den 19. marts 2014 inviteret til re-
ception og udgivelse af Jubilæumsskrift, og hvilket 
jubilæumsskrift.
Bogen er en fortælling om det gamle Hjemme-
værnsdistrikt 41, Nordvestfyn. En fortælling om 
”livet” på distriktet, personer, distriktschefer og 
ikke mindst om de kompagnier der var tilknyttet 
det gamle distrikt.

Baggrunden for det hele er fundet af et jubilæ-
umsskrift, der blev udgivet i et mindre oplag ved 
distriktets 50 års jubilæum i 1999. Værket var 
dengang igangsat af distriktschefen Ole Bagges-
gaard og udført af et redaktionsudvalg med Frans 
Løvschall som redaktør. 

For at afrunde distriktets levetid, der sluttede med 
udgangen af 2010, blev der opgraderet til ”ultimo 
2010 versionen” vedr. nøglepersonel, kompag-
ninavne og –mærker i overensstemmelse med 
løbende sammenlægninger især i 2001 og 2006. 

Jubilæumsskriftet er et skrift på en ”bagatel” af 
200 sider, der på en levende, sjov og spændende 
måde beskriver det gamle hjemmeværnsdistrikt, 
og det kan kun anbefales at man tager sig nogle 
hyggelige timer med at læse det.

 

Bogen kan ikke købes, men derimod downloades på HJV.DK. http://
www.hjv.dk/HHV/TRFS/HD%20FYN/Historisk_Arbejde/Sider/Udgiv-
nev%C3%A6rker.aspx

Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn
1949-1989
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 Seniorforeningen tilbyder
Af Lauritz de Thurah 

Vil du med på Seniorforeningens efterårsudflugt?

Seniorforeningen – HJV-folk over 50 år – tager 6. september på udflugt til Dybbøl. 
Efter en gang formiddagskaffe undervejs indføres deltagerne på Historisk Center i de 150 år gamle krig-
shandlinger. 
Frokosten indtages i ”kampområdet” og aftensmaden – en god middag – nydes i Sankelmark Kro ca. 12 
km syd for grænsen.

Er du ”senior”, kan der måske også blive plads til dig og din ægtefælle/samlever. 
Tag kontakt til foreningens kasserer, Thorvald Jensen, på tlf. 2579 4431 eller thpetraeus@gmail.com.

Yderligere om Seniorforeningen kan ses (bag login) på 
http://www.hjv.dk/HHV/TRFS/HD%20FYN/For%20medlemmer/hdfynseniorforening/
Sider/forside.aspx
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Af Steen Hossmann, ledende informationsofficer

”Intet er umuligt for den der bærer viljen i hjertet” 
har jeg på et tidpunkt hørt en kendt TV-vært sige 
gentagne gange, men han har også kun ét tv 
program han skal være omkring.

Helt sikkert er det, at vi i infoteamet har viljen, 
men ikke altid tiden der gør alt muligt.
Nu er foråret kommet og dermed også ”liv” i kom-
pagnierne og de mange udendørsaktiviteter, og 
det betyder mange muligheder for at markedsføre 
vore Hjemmeværn i medier og hjv.dk, og det vil vi 
så forsøge at gøre, ved at besøge mange af jer når 
I afholder aktiviteter.

I skrivende stund ligger der en del forberedelsesar-
bejde med nogle af de kommende arrangementer, 
hvoraf kan nævnes: HCA løbet, Egeskov Marked, 
Nytårsparolen 2015 (omtalt andet sted) m.v., som 
er nogle af aktiviteterne på distriktsniveau. Dertil 
kommer de mange tiltag ude omkring i kompag-
nierne af større eller mindre omfang; Dyrskuet, 
cykel- og maratonløb samt større og mindre 
hvervearrangementer, som vil planer for at komme 
og besøge.

Fredag og lørdag den 9.-10. april, havde distriktet 
fået tilbudt at være i BILKA i Odense med en ud-
stilling, hvilket vi selvfølgelig takkede ja til.
Med stor akkuratesse (der var ikke mange cm at 
give væk af), fik vi kørt en GD gennem døre og 
alarmanlæg og placeret strategisk rigtigt lige foran 
kasserne (betalingskasserne), pyntet op med et 
par A-skilte, brochurer og – ”gemt godt af vejen 
bolsjer”.

Standen må vi sige var rigtigt godt besøgt. Det er 
ikke til at sætte tal på, men alle de der var med 
som INFO-personel fra kompagnierne, havde rige-
ligt at gøre med at tale med besøgende og fortælle 
om Hjemmeværnet.
Succesen kan man måle i, at der blev skrevet 16 
interessenter op, hvoraf et par af dem var par, 
der begge var interesseret. Der kom 1 til FHV, 2 
til MHV og 13 til os, hvoraf den ene var en der 
gerne ville overflyttes fra Lolland Falster, og 1 der 
havde været medlem, men nu gerne ville med 
igen. Navne og adresser er efterfølgende fordelt til 
”bopælsenheden”, og to af dem er blevet til reelle 
ansøgninger – på nuværende -.

                                                                                   

Nyt fra INFO-elementet       Nyt fra Infoelementet



Nyt fra INFO-elementet       Nyt fra Infoelementet

37DISTRIKTSNYT  [ 01/2014 ]D

Tirsdag den 29.  april, (ROF/KOF- møde), havde vi 
besøg af en ”ægte” journalist fra Ekstrabladet, som 
ud over at hun havde lavet et virkelig godt research 
arbejde om hvem og hvad Hjemmeværnet er, så 
kom hun med et indlæg, der virkelig var krydret 
med guldkorn til de fremmødte omkring emnerne: 
Hvad og hvordan kan vi bruge en journalist i vores 
daglige hjv-arbejde, og hvad er det journalisten 
søger, når hun kommer for at få noget med hjem. 
Der var en masse gode råd omkring pressemed-
delelser, hvordan de skulle være opbygget, hvad 
der var det væsentligste og vigtigste. Efter hendes 
indlæg var der mulighed for at stille spørgsmål 
,hvilket der blev gjort flittigt brug af.

Siden 1/1, er der tilgået en hel del kontaktmulighe-
der fra hjemsendte HBU’er, og der indløbet et stort 
antal interessenter fra ”Bliv Medlem Nu”. Alle disse 
henvedelser er blevet udsendt til de respektive 
”bopælskompagnier”, og dertil er der kun at sige: 
”Godt gået der ude”, der er kommet ganske pænt 
med ansøgninger på de henvendelser, og de første 
kontrakter er begyndt at komme i hus.

Som noget nyt – om ikke du allerede har observe-
ret det – så vil du fremover på HJV.DK kunne finde 
referat fra vores ROF/KOF møder. Det er vores 
ønske, at ”Kassen” ”Informationstjenesten” på 
Distriktets HJV.DK side bliver mere tilgængelig og 
informativ, og du der vil kunne finde det sidste nye 
om og fra Informationstjenesten. 

Det er også her, vi har lagt den nyudgivne ROF/
mappe ud. I den vil du kunne finde mange relevan-
te informationer, og svar på mange af de spørgs-
mål du evt. måtte have omkring INFO, det være 
sig kontraktforhold, designmanual, pressekontakt 
og meget meget mere.
Den 17. september deltager vi som sagt på Ege-
skov Marked, men i år ikke som en selvstændig 
del. Det er nu lagt op til et fællesværnsudstilling 
med deltagelse af Hær-, Marine- og Flyverhjemme-
værn i en samlet udstilling på ca. 450 m2.
Det bliver i år en oplevelsesudstilling med deltagel-
se af PMV, helikopter, gummibåd og mange andre 
spændende effekter, som vi er sikre på, vil blive 
noget af et trækplaster og dermed mulighed for 
mange nye interessenter.

Men, vi tre i INFO elementet kan ikke løfte den 
opgave alene, men kommer virkelig til at få brug 
for jeres hjælp. Vi kommer bl.a. til at skulle bruge 
personel til opstilling – bemanding – og nedtag-
ning. Udstillingen er endnu ikke planlagt i detaljer, 
og vi ved derfor ikke det eksakte behov, men du 
må meget gerne allerede nu sætte et bette kryds i 
din kalender for evt. deltagelse.
Udstillingen skal sættes op kl. 06.00 senest og 
nedtages igen kl 21.00. Mange flere detaljer 
kommer senere lige som alle aktiviteter vil blive 
oprettet på HJV.DK med mulighed for tilmelding.

Så kommer der så også lige det store HCA-løb, 
men det kan der ikke skrives så meget om på nu-
værende (har ikke detaljerne), men så såre der er 
mere omkring dette, så vil I se mere på HJV.DK.

Jeg vil slutte af med at sige specielt alle ROF/KOF 
tak for indsatsen indtil nu, og opfordre alle (også 
cheferne) til at komme ud af mørket, og få gang i de 
udadvendte hverveaktiviteter – har hørt at frisk luft 
skulle være sundt -.
Vi ses der ude, og husk, at INFO teamet er 
der for dig.
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    Lager- og logistikoperatør

Kompetenceuddannelse som Lager – og logistikoperatør
Af Claus Engelbrecht Jensen

Hjemmeværnskommandoen indgik i 2013 aftale med Forsvarets Civil-Etat, som er Jań s fagforening, om 
kompetenceudvikling for materielassistenter i Hjemmeværnet. Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn blev - som 
det ene af to distrikter i Hjemmeværnet - udpeget til at gennemføre et sådant forsøg med kompetence-
udvikling. Det udmøntede sig konkret i en uddannelsesaftale med Jan Ravn.

Jan har igennem sit arbejdsliv beskæftiget sig meget med 
transport og logistik, ikke mindst i forbindelse med sin nuværende 
tjeneste på områdedepotet, og har på denne baggrund kunne 
meriteres for store dele af pensummet i uddannelsesforløbet. 
Selve uddannelsen er gennemført på Syddansk Erhvervsskole i 
Odense. 

Jan afsluttede sin uddannelse med en flot svendeprøve i april  
2014, og har nu et svendebrev som ”Lager - og logistikoperatør”. 

Stort tillykke fra dine kollegaer. 

 Ny Hjemmeværnsfilm
Dele af den kommende reklamefilm, der fra august skal markedsføre Hjemmeværnet i biografer og andre 
medier i hele landet, blev i slutningen af maj optaget hhv. på Tåsinge og i Odense.

Adskillige folk fra enhederne deltog som statister i de timelange optagelser.  Det bliver spændende at se 

filmen, der i sin helhed vil vare ca. 1 minut.  TAK for indsatsen .uniformssys
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   Monumenter for 2. verdenskrig

Mindesten på Hum-
ble Kirkegård. 
For Sergent Karl 
Henrik Vous, faldet 
9.4. 1940 ved Hok-
kerup.

Mindetavle på 
Odense kaserne

Opsat på sydgav-
len af bygning 109 
(kaldet vinterka-
sernen).

Tavlen har relief og 
følgende inskrip-
tion: “Faldne af 6. 
regiment under Dan-
marks besættelse 
1940-1945”.

    Lager- og logistikoperatør
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