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Af	oberstløjtnant	Kent	Mikkelsen,	

Chef	for	Hærhjemmeværnsdistrikt	Fyn

Måske	–	status	er	i	hvert	fald,	at	Hærens	Opera-

tive	Kommando	har	afleveret	et	opgavekatalog	

til	Hjemmeværnet	indeholdende	57	forskellige	

typer	opgaver,	gående	fra	driftsopgaver	som	vagt	

på	kaserne	til	operative	opgaver	som	opstilling	af	

enheder	til	udsendelse	i	ramme	af	Hæren.	Nogle	

af	opgaverne	er	mere	relevante	end	andre,	men	

der	er	for	mig	ingen	tvivl	om,	at	en	del	af	disse	nye	

opgaver	vil	være	meget	relevante	for	Hjemmevær-

net.	Her	kunne	nævnes	opstilling	af	bevogtnings-

delinger,	motoriserede	overvågningsdelinger	og	

finskyttesektioner.	En	eventuel	opstilling	af	nye	

kapaciteter	til	støtte	for	Hæren,	vil	kræve	at	de	

rette	forudsætninger	er	til	stede,	så	som	uddan-

nelse,	materiel	og	ikke	mindst	kontraktforhold.	

Imens	vi	venter	på	en	afklaring	af	eventuelle	nye	

opgaver	til	Hjemmeværnet,	glæder	jeg	mig	blot	

over	tilbuddet,	som	jeg	ser	lidt	som	en	”appelsin	i	

turbanen”	til	Hjemmeværnet.	Først	og	fremmest	

er	det	min	oplevelse,	at	vi	efterspørger	relevante	

opgaver	for	Hærhjemmeværnet,	men	dernæst	er	

det	mig	for	også	et	kvalitetsstempel	af	Hjemme-

værnet,	at	Hæren	nu	retter	deres	lys	mod	Hjem-

meværnet	for	at	få	løst	opgaver	her.

Det	bringer	mig	naturligt	videre	til	det	næste,	der	

ligger	mig	meget	på	sinde	–	vi	stiller	op	når	det	

gælder.	Når	der	er	en	relevant	opgave,	hvor	vores	

kompetencer	kan	bringes	i	anvendelse,	stiller	vi	op.	

Dette	kunne	ikke	være	bedre	illustreret	end	under	

distriktets	indsættelser	under	stormen	Bodil,	hvor	

distriktet	havde	indsæt	200	personer,	og	mindst	lige	

så	mange	stod	klar	til	at	blive	indsat.	Den	indsats,	

der	blev	leveret,	var	yderst	professionel,	og	høstede	

efterfølgende	stor	ros	fra	vores	samarbejdspart-

nere	–	så	endnu	engang	”godt	gået	HDFYN!”

Der	er	dog	et	enkelt	område,	hvor	jeg	mener	at	

vi	ikke	har	godt	det	godt	nok	–	vi	har	overført	for	

mange	til	Reserven	på	grund	af	manglende	opfyl-

delse	af	kravet	om	24	timers	tjeneste.	Samlet	har	

distriktet	overført	160	personer	til	Reserven,	

hvilket	er	mere	end	det	antal	nye	kontrakter,	vi	

indgår	om	året.	Prøv	at	sætte	dette	i	perspektiv,	

i	forhold	til	hvor	mange	ressourcer	I	anvender	til	

at	rekruttere	nye,	få	dem	iklædt	og	efterfølgende	

uddannet,	kontra	det	vi	ikke	har	været	gode	nok	

til	at	sikre	at	vores	aktive	kollegaer	får	gennem-

ført	24	timers	tjeneste.Jeg	ved	godt,	at	vi	hvert	

år	kommer	til	at	overføre	nogle	til	Reserven,	men	

mere	end	10	%	af	den	aktive	styrke	er	alt	for	

mange.	Her	skal	vi	i	fællesskab	arbejde	på	at	

dette	tal	nedbringes	i	2014.	

Vi	er	også	kommet	godt	i	gang	med	GME-F,	hvor	

jeg	kan	konstatere,	at	flere	kompagnier	havde	

100	%	gennemførelse	i	2014.	Indholdet	af	GME-F	

har	nu	også	fundet	et	leje,	hvor	det	naturligt	kan	
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indpasses	i	de	øvrige	uddannelses-	og	øvelsesak-

tiviteter	i	kompagnierne.	Derfor	er	det	min	klare	

forventning,	at	alle	aktive	ved	udgangen	af	2014	

har	gennemført	GME-F,	og	faktisk	for	en	dels	ved-

kommende	uden	at	de	har	opdaget	det.

Den	21.	juni	gennemføres	for	anden	gang	distrik-

tets	befalingsmandsseminar.	Alle	befalingsmænd	

ved	distriktet	vil	blive	inviteret,	og	årets	emne	vil	

blive	”Hvordan	kan	man	som	fører	i	en	frivillig	

organisation	agere,	i	det	krydspres	der	er	fra	

henholdsvis	øgede	krav	kontra	færre	ressourcer?”.	

Der	er	lagt	op	til	en	spændende	dag,	med	indlæg	

af	bl.a.	pensioneret	oberst	Lars	Møller.	Så	sæt	al-

lerede	nu	kryds	i	kalenderen	d.	21.	juni	2014.	

De	sidste	to	år	har	vi	forsøgt	at	implementere	

operativ	certificering	ved	distriktet,	og	det	er	min	

vurdering,	at	dette	koncept	har	været	medvir-

kende	til	mere	målrettede	uddannelser	og	øvelser.	

Næste	trin	i	dette	vil	være	et	ændret	uddannelses-

koncept	for	2015,	hvor	distriktet	vil	fokusere	på	de	

uddannelser,	som	kompagnierne	ikke	gennemfø-

rer,	således	distrikt,	uddannelsessamarbejder	og	

kompagnier	supplerer	hinanden	og	ikke	dublerer	

hinanden.	Derudover	forsøges	distriktets	aktivitet	

samlet	på	6	til	7	weekender,	således	der	gennemfø-

res	større	uddannelses-	og	øvelsesaktiviteter	med	

forhåbentlig	mere	indhold	og	kvalitet.	Som	en	del	

heraf	forventer	jeg,	at	kompagnier	og	uddannel-

sessamarbejder	udbyder	deres	aktiviteter	bredt,	

således	at	f.eks.	Infanterikompagniet	tilbyder	deres	

uddannelses-	og	øvelsesaktiviteter	for	alle	distrik-

tets	infanterienheder.

Jeg	har	brugt	en	del	tid	på,	at	agitere	for	”arbejds-

styrkens	fri	bevægelighed”.	Herved	forstået,	at	

kompagnierne	ikke	for	alt	i	verden	skal	fastholde	

medlemmerne	indenfor	eget	kompagni,	såfremt	

de	kan	få	nye	og	andre	udfordringer	i	andre	

kompagnier.	Denne	holdning	er	jeg	ved	at	se	

blive	udmøntet	hos	Jer.	Der	skal	ikke	være	”bad	

feelings”,	såfremt	man	vælger	at	søge	udfordrin-

ger	i	et	andet	kompagni,	og	i	sidste	ende	vil	der	

højst	sandsynlig	være	tale	om	et	”0	sums	spil”	for	

det	enkelte	kompagni,	men	samlet	set	tror	jeg	det	

sikrer	fastholdelse

Nyt om navne
Af	Inge	Jagd	Sørensen,	redaktør

1.	januar	2014	skiftede	Hjemmeværnskompagni	

Fyn	navn	til	Infanterihjemmeværns-kompagni	Fyn	

(INFHVK	FYN)	

1.	april	skifter	Hjemmeværnskompagni	Bogense	

navn	til	Hjemmeværnskompagni Nordfyn 

(HVK NFY).	

Ved	chefmødet	i	januar	blev	der	udnævnt	

to	nye	kaptajner:

Bent Holm Nielsen,  Kurt Olsen 

Chef/Politihjemme-	 Leder/uddannelses-

værnskompagni,	Odense		 element	HDFYN

TILLYKKE TIL JER BEGGE.

1.	november	2013	blev	der	ansat	en INFO-officer:  

Steen Hossmann.		 Se	yderligere	omtale

1.	januar	2014	ansattes ny IT-officer:

Lotte Bernstoff Quistdorff.		 Se	nærmere	omtale

25 års tjeneste
Af	Major	Ole	Nielsen,	OPU01

Den 30. oktober 2013 havde materiel-

assistent Jørgen Gemmer 25 års jubilæum. 

Kollegaer	og	familie	overraskede	Jørgen		

med	en	reception	på	Svennekærgård	i	Odense.	

Distriktschef	Oberstløjtnant	Kent	Mikkelsen	

overrakte	Jørgen	Gemmer	diplomet	for	de	25	år,	efter	at	han	havde	holdt	en	fin	tale	for	Jørgen.		

I	talen	roste	han	bl.a.	Jørgen	for	altid	at	være	i	godt	humør,	og	distriktschefen	havde	også	noteret	sig,		

at	Jørgen	var	tidligere	”trænsoldat”,ligesom	han	selv	var.	

Jørgen	Gemmer	har	i	sin	tid	ved	Hjemmeværnet	både	været	ansat	ved	Hjemmeværnsregion	IV,	Hjem-

meværnsdistrikt	Østfyns	depot,	Hjemmeværnsdistrikt	Nordvestfyns	depot,	og	er	nu	ansat	på	Hærhjem-

meværnsdistrikt	Fyns	depot.Materielmester	Claus	Engelbrecht	Jensen	overrakte	på	kollagernes	vegne	

et	gavekort	tilJørgen	i	forbindelse	med	jubilæet.

Ny IT-officer ved distriktet
Fra 1. januar blev der ansat ny leder af IT-elementet ved HDFYN.

Lotte	fortæller	om	sig	selv:

Mit	navn	er	Lotte	B.	Quistdorff,	jeg	er	44	år	og	er	gift.

Født	og	opvokset	nord	fra	København	og	flyttede	til	Fyn	i	2007.

Jeg	har	været	i	Hjemmeværnet	siden	1989	(25	år).

Min hjemmeværnskarriere er forløbet således:

-	 Stabskompagni 6220 Sorgenfri 1989-1998,	

	 Sanitetsdelingen: Gruppefører        								

- Hjemmeværnskompagni 6215 Gentofte 1998-2004, 

 Kamp og bevogtningsgruppefører                                           

- Flyvestationseskadrille 25 Vedbæk 2004-2007,	

	 Kommandodelingsfører / Kommandobefalingsmand																																

- Hjemmeværnseskadrille 240 Odense 2007 – 2014,	

	 Kommandobefalingsmand 

- HD FYN 01 FEB 2014 IT-officer.           																																								

Min civile baggrund:

-	 Uddannet	svejser,	speciale	i	tig-svejsning	

-	 Uddannet	kontorassistent

-	 Har	arbejdet	i	den	politiske	verden	i	7	år

-	 Arbejder	til	dagligt	som	ASS	ved	HD	FYN,	hvor	jeg	også	er	superbruger	på	hjv.dk

Jeg	glæder	mig	til	jobbet	som	IT-officer	ved	HDFYN,	og	ser	frem	til	at	kunne	støtte,	

hvor	der	måtte	blive	brug	for	det.
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Af	Jesper	Fabricius,	Politikompagni	Odense

Ella Henssel Treldal, der den 15. januar fyldte 

100 år, er Politikompagni Odenses ældste, 

aktive medlem.

Hun	har	været	medlem	af	Hjemmeværnet	siden	

1972,	hvor	hun	startede	i	det	daværende	Politi-

kompagni	4332	A	(som	er	Politikompagni	Odenses	

”moder-kompagni”)	og	har	været	et	aktivt	medlem	

lige	siden.

Indtil	for	få	år	siden	var	Ella	stadig	meget	aktiv	i	

forbindelse	med	f.eks.	trafikregulering,	og	kompag-

niet	har	fået	mange	tilkendegivelser	fra	civile,	der	

har	været	imponeret	over	”den	gamle	dame”		

i	hjemmeværnsuniform,	der	styrede	trafikken		

med	stort	overblik	og	konduite.

I	de	senere	år	har	Ellas	ben	ikke	haft	det	så	godt,	

hvorfor	hun	ikke	længere	kan	magte	at	stå	ret	

længe,	men	hun	er	stadig	en	trofast	deltager	i	

kompagniets	og	gruppens	mere	stillesiddende	

arrangementer.	

I	de	civile	liv	har	Ella	i	50	år	drevet	et	maskin-

skrivnings-	og	duplikeringsbureau,	ligesom	hun	

har	ernæret	sig	som	sangskriver,	hvilket	kompag-

niets	medlemmer	har	nydt	godt	af	ved	kompag-

niets	sociale	arrangementer.

Inden	Ella	medlem	af	Hjemmeværnet,	var	hun	me-

get	aktiv	i	Dansk	Røde	Kors,	hvor	hun	blev	medlem	

i	1938.	Hun	varetog	der	mange	store	lederopgaver.	

Blandt	andet	arrangerede	hun	modtagelsen	af	De	

hvide	Busser,	der	hentede	danske	og	norske	fanger	

hjem	fra	de	tyske	koncentrationslejre.

På	fødselsdagen	blev	der	afholdt	en	reception	i	

Odd	Fellow	Logen,	hvor	en	af	gæsterne	var	gene-

ralsekretæren	for	Dansk	Røde	Kors,	Anders	Lade-

karl,	der	tildelte	Ella	Dansk	Røde	Korś 	Fortjenst-

tegn	for	hendes	store	og	uegennyttige	indsats	for	

organisationen.	

Oberstløjtnant	Kent	Mikkelsen,	Hjemmeværns-

distrikt	Fyn,	var	ligeledes	en	af	gæsterne.	

Han	tildelte	Ella	Hjemmeværnets	Fortjensttegn	

med	den	begrundelse,	at	hun	er	en	særdeles	

ihærdig	og	god	hjemmeværnskammerat	samt	

en	værdig	repræsentant	for	Hjemmeværnet.

Pr. 1. november er Steen Hossmann ansat som 

ledende informationsofficer ved Hærhjemme-

værnsdistrikt Fyn.

Han	siger	om	sig	selv:	Mit	navn	er	Steen	Hoss-

mann,	jeg	er	62	år	og	jeg	er	ugift.	Jeg	har	været	

i	Hjemmeværnet	siden	1972	(40	år).	

Min militære karriere er forløbet således:

-	 Livgarden	1971-1972	

-	 Hjemmeværnet	1972	 	

-	 Hærhjemmeværnet:	

	 Gruppefører/delingsfører 

-	 Marinehjemmeværnet:	

 Divisionsfører ved BONNAV  -	

Luftmeldekorpset:	Sektionsfører og 

 PIO ved Lavvarslingscentral ÅRHUS	 	

-	 Flyverhjemmeværnet:	

 Informationsofficer

Min civile baggrund:

-	 Uddannet	indretningsarkitekt

-	 Merkonom	i	salg	og	markedsføring

-	 Salgs	–	og	marketingschef	(35	år)

-	 Planlægning	og	opbygning	af	udstillinger	

	 og	messer	i	det	meste	af	Europa

Ved Flyverhjemmeværnsdistriktet  

bestod mine daglige opgaver af:

-	 Hjælpe	de	enkelte	eskadriller	i	distriktsområ	

	 det	på	INFO	områderne

-	 Med	på	udstillinger	på	distrikts-	og	

	 eskadrilleplan

-	 Med	på	større	distriktsaktiviteter	

	 som	”journalist”

-	 Indlæg	på	hjv.dk	mm

-	 Koordinerende	for	distriktets	”rejsehold”

-	 Leder	af	uddannelseselementet

-	 Lærer	på	INFO	kurser	på	Hjemmeværnsskolen.

100 år og stadig aktiv

Ny ledende informationsofficer

Marianne fra HVK Midtfyn m sin hund

Årets hundefører 2013
LEHUIN	Fyn	Jakob	Madsen	

Hvert år kåres årets hundefører for året som gik. 

En ærefuld titel som gives af hundeførerne til den 

som de synes har skilt sig ud fra kollegerne med 

en særlig indsats. 

Denne	gang	blev	årets	hundefører:	

Marianne fra HVK Midtfyn,	og	der	blev	i	begrundelsen	

nævnt;	Marianne	har	udviklet	sig	godt	og	målrettet,	har	

været	en	rigtig	god	kammerat,	gået	foran	og	blandt	andet	

lavet	opgaver	for	andre.	Et	stort	tillykke	til	Marianne.

Pokalen	blev	overdraget	på	Hundeførernes	årlige	

hundeførerfest	den	18.	januar.
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Af	informationsofficer	Lisbeth	Jespersen	

For	øjeblikket	er	der	stor	-	og	tiltrængt	-	tilgang	

af	nye	ansigter	i	den	frivillige	stab.	Næsten	alle	

sektioner	har	nu	fået	styrket	muligheden	for	at	ar-

bejde	effektivt	med	opgaveløsningen,	hvad	enten	

det	drejer	sig	om	det	operative,	efterretningsmæs-

sige	eller	logistiske	område.

På	det	seneste	stabs-	og	sektionsmøde	blev	flere	

nye	budt	velkommen,	og	der	blev	foretaget	et	par	

udnævnelser	af	en	ny	befalingsmand	og	officer.	

Da	dette	møde	også	var	det	første	fælles	møde	

i	det	nye	år,	måtte	”stabsdyret”	traditionen	tro	

skifte	hænder.

Stabsdyret	er	stabens	maskot,	og	gik	denne	gang	

til	operationsbefalingsmand	Finn	Mikkelsen.	Finn	

har	altid	været	en	hjælpsom	og	god	kammerat,	og	

har	ydet	en	stor	og	vedholdende	indsats	igennem	

de	omskiftelige	tider,	der	fulgte	med	distritktssam-

menlægningen.

Staben	er	nu	ved	at	genfinde	sin	arbejdsform,	og	

ønsket	er	fremover,	at	få	tilgang	af	flere	stabshjæl-

pere,	der	kan	træde	til	efter	behov.

DEN FRIVILLIGE STAB 
Af	Sanne	Abelstedt	Jagd,	HVK	Bogense

Den første onsdag i hver måned, er den aften 

hvor hele kompagniet er samlet på kompagni-

gården i Beldringe. 

I	mange	år	har	kompagniet	været	et	lille	kompagni,	

det	er	vi	stadig,	men	i	fællesskab	har	vi	de	sidste	

par	år	arbejdet	hårdt,	for	at	gøre	kompagniet	

større	og	bedre.	

Takket	være	engagerede	medlemmer	kan	vi	nu	

begynde	at	se	resultatet	af	vores	arbejde.	

Vi	sluttede	2013	af	med	at	tage	to	nye	distrikts-

pokaler	hjem	til	kompagniet.	Pokalen	for	”bedste	

skytte”,	stort	tillykke	til	Lars	Kofoed,	og	pokalen	

for	”største	fremgang”,	stort	tillykke	til	hele	kom-

pagniet	det	er	vi	rigtig	stolte	af.

12	ansøgninger	blev	der	sendt	ind	i	2013	og	det	var	

glædeligt,	endelig	at	kunne	se	dem	i	uniform	til	

vores	kompagniaften	onsdag	den	5.	februar	2014.	

Det	var	en	travl	og	hektisk	aften	i	vores	lille	bikube,	

hvor	pladsen	var	blevet	trang.	26	personer	var	

mødt	op	til	årets	første	kompagniaften/appel	på	

græsplænen	i	Beldringe,	og	denne	aften	bød	på	lidt	

af	hvert.	Flemming	Vinge	fik	overrakt	riffelskytte-

mærket	i	sølv.	Uddannelsesstøtteofficer	Emil	Mad-

sen	blev	udnævnt	premierløjtnant,	og	skydelærer	

Mads	Kristiansen	blev	udnævnt	oversergent.	Stort	

tillykke	til	alle	tre.

I	løbet	af	aftenen	blev	der	afhold	forskellige	

aktiviteter,	på	samtlige	km2	på	gården.	ROF’en	fik	

afholdt	samtale	med	4	potentielle	nye.	Signalgrup-

peføreren	afholdt	uddannelse	i	nyt	

radiosystem	SEPURA.	Uddannel-

sesstøtteofficeren	fik	indlemmet	

de	nye	i	udrustningens	mysterier,	

og	delingsføreren	fik	gennemgået;	

Klar	til	kamp,	forskydning,	forma-

tioner	og	våbenkendskab,	som	blev	

afsluttet	med	en	lille	konkurrence.	

Forsyningsfolk	m.fl.	fik	klargjort	

fanen	til	den	kommende	bisættelse	

af,	vores	kære	Agnethe	Kristine	

Christensen,	som	fandt	sted	den	

10.	februar	fra	Langesø	Skovkapel.	

Må	hun	hvile	i	fred.

En aktiv aften i BOGENSE

Hej alle hjemmeværnskammerater på hele Fyn. 

Jeg vil forsøge at lave en motorcykelklub for 

hjemmeværnsfolk med den interesse. 

	Vi	starter	med	et	informationsmøde	på	Rolund	

Forsamlingshus	(POHVK	Middelfart)	Gl.	Assensvej	

32,	5580	søndag	den	6.	april	kl.	13.00.

Kun	aktive	hjemmeværnskammerater	kan	være	

med,	men	har	du	ingen	maskine,	er	du	også	vel-

kommen.

Oberstløjtnant	Kent	Mikkelsen	gør	det	til	en	betin-

gelse,	at	alle	kører	uden	hjemmeværnspåklædning	

(læs	uniform)	–	kun	i	CIVIL.

Tanken	var,	at	det	kunne	fremme	et	nyt	sammen-

hold	blandt	os	MC-elskere,	at	komme	lidt	ud	i	det	

blå	–	til	et	sted	i	Danmark.

	

Tilmelding	til	infomødet	skal	ske	snarest	til	mig;	SG	

Walther	Larsen.	SMS	til	4045	0231	eller	send	mig	

en	mail	på	walther63@stofanet.dk	–	med	MA.NR.	

og	navn.

Oprettelse af MC klub 
Af	Walther	Larsen,	POHVK	Middelfart

Operationsbefalingsmand Finn Mikkelsen

Pokalen for ”største fremgang”

BEDSTE 

SKYTTE 

Stort 

tillykke 

til 

Lars 

Kofoed
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NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP
Kent	Mikkelsen,	Oberstløjtnant,	Distriktschef

Så har stormen Bodil efterhånden sluppet sit 

tag om Fyn, og det er tid til at gøre status over 

HDFYN indsættelser til støtte for samfundet.

Først	og	fremmest	er	jeg	dybt	imponeret	over	det	

beredskab	vi	i	løbet	af	meget	kort	tid	var	i	stand	til	

at	opstille.	Alle	varslede	kompagnier	var	parate	til	

at	støtte	med	de	nødvendige	ressourcer,	da	vi	blev	

anmodet	herom	fra	den	Lokale	Beredskabsstab.

Vi	har	siden	i	går	eftermiddags	kontinuerlig	haft	

60	mand	indsat	primært	omkring	broforbindelser-

ne	samt	i	Odense,	samtidig	har	der	været	70	mand	

på	90	min.	Beredskab.	Vi	har	fortsat	folk	indsat	i	

Odense	i	forbindelse	med	trafikregulering	samt	

sikring	mod	oversvømmelser.

En	kæmpe	tak	til	de	indsatte	HJV	soldater	samt	de	

der	har	stået	i	beredskab.	I	har	alle	ydet	en	fantas-

tisk	indsats,	og	samtidig	gjort	en	rigtig	god	figur	

for	Hjemmeværnet.	Distriktets	“INFO	element”	har	

været	rigtig	gode	til	at	opdatere	HJV.DK	omkring	

Jeres	indsats	samt	den	aktuelle	situation.	

Dette	vil	jeg	også	fortælle	omverdenen	som	en	af	

de	gode	historier,	derfor	vil	“INFO	elementet”	

bruge	den	kommende	tid	til	at	synliggøre	indsat-

sen	overfor	det	civile	samfund.

Denne	indsats	kunne	ikke	bedre	illustrere	vores	

motto:	“NÅR	FYN	HAR	BRUG	FOR	HJÆLP”

Gårsdagen	og	nattens	indsættelser	bekræfte	

mig	i,	at	vi	er	klar	når	der	bliver	kaldt	på	os,	og	

Distriktets	“OPU	sektion”	koordinerede	på	bedste	

vis	indsættelserne.	Det	er	dette	beredskab	og	den	

entusiasme	der	gør	mig	stolt	over	at	være	chef	for	

HDFYN.

Well	done!

BODIL TEMA BODIL TEMA
HDFYNS PRESSEMEDDELSE om indsatsen: 

2013-12-06 ”NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP” er Hærhjemmeværnsdistrikt FYN`s motto, og med det for øje var alle kompagnierne på Fyn og øerne sat i forhøjet beredskab grundet den varslede storm ”Bodil”. 

Kl. 1400 var de første tre enheder blevet indsat på forskellige opgaver som hjælp til politiet. 
Kompagnierne var indsat ved og omkring Langelandsbroen, Svendborgsundbroen, Storebæltsbroen, den Gl. Lillebæltsbro og på Brandstationen på Åsumvej i Odense. Opgaverne var afspærring af broerne for trafik, og i Odense var der travlt med at fylde sandsække (40 tons sand), så man var parat til at modstå evt. oversvømmel-ser fra Odense Fjord. 

Kl. 0300 var de fleste opgaver løst omkring broforbindelserne, og hovedparten af mandskabet kunne sendes hjem efter meget veludførte opgaver. Således de mange frivillige hjemmeværnsfolk efter en dag, aften og nat i storm og slud igen her til morgen er klar til at passe deres civile arbejde. Kl. 0800 er der fortsat indsat enheder til trafikregulering i Odense, samt sikring af offentlige bygninger mod oversvømmelser fra Odense fjord. 

Samlet set betød stormen, at Hjemmeværnsdistriktet FYN havde ca. 60 mand i aktivitet og yderligere 70 m/k i beredskab. Beredskabs styrken blev senere an-vendt til afløsning af de hjemmeværnssoldater der havde været i gang siden tidligt på eftermiddagen. Samlet set var mere end 135 hjemmeværnssoldater i aktivitet, hvor de hjalp politi og brandvæsen med afspærringer ved broer, veje, nedstyrtede tage og andre livstruende situationer skabt af stormen ”Bodil”. 

Indsættelserne på Fyn viser endnu engang at Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns motto: NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP står til troende, og at de mange frivillige er parate til at ”smide, hvad de har i hænderne”, når deres indsat er krævet for at hjælpe lokalsamfundet. 

Med venlig hilsen 
KENT MIKKELSEN, oberstløjtnant, Distriktschef
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Hjemmeværnsfolk på surt job
(Artikel	fra	Fyens	Stiftstidende)

Som	en	anden	Heimdal,	der	vogter	over	broen	til	

Valhalla,	stod	Brian	Gamsted	og	hans	kolleger	fra	

Politihjemmeværnet	vagt	ved	Langelandsbroen	og	

forhindrede	trafikanter	i	at	køre	over.	

12	frivillige	fra	Politihjemmeværnet	kandiderede	

under	stormen	til	dagens	sureste	job,	og	de	får	

endda	ikke	løn	for	deres	indsats.

I	hold	på	tre	ad	gangen	skiftedes	de	lokale	udgaver	

af	hverdagens	helte	til	at	stå	på	Brovejen	i	kraftig	

blæst	og	regn	og	forhindre	trafikanter	i	at	køre	over	den	lukkede	Langelandsbro.

-	Vi	står	vagt	cirka	en	halv	time	ad	gangen,	og	så	bytter	vi,	fortalte	David	Pihl,	som	sad	komfortabelt	

med	en	kop	varm	kaffe	på	følgebilens	bagsæde,	mens	en	kollega,	en	mere	og	mere	våd	Brian	Gamsted,	

bevogtede	broen.-	Jeg	tror	da,	jeg	har	været	ude	for	noget,	der	var	værre	end	det	her,	men	jeg	kan	ikke	

huske	det,	sagde	David	Pihl.

Følgebilen	var	i	dagens	anledning	udstyret	med	blå	blink,	og	der	var	også	sat	betonklodser	op	på	Brove-

jen	for	at	forhindre	folk	i	at	forsøge	at	køre	mod	Fyn.

-	Kun	beredskabskøretøjer	må	køre	over	broerne,	men	hvis	vi	ikke	holdt	her,	ville	både	almindelige	bil-

ister	og	lastvognschauffører	forsøge	at	liste	over,	sagde	David	Pihl.

Stormen BODIL
Oversergent	Ronny	Kjær,	

Politihjemmeværnskompagni	Sydvestfyn	

Den	5/12	kl.	1220	blev	vi	kaldt	ud	til	afspærring	af	

Svendborgsundbroen	under	stormen	BODIL.

Kl.	1320	var	vi	på	plads	og	kunne	afløse	kollega-

erne	fra	Svendborg	politi.	

Vi	kom	på	plads	både	på	Tåsinge	og	Svendborg	

siden	med	hjælp	fra	Svendborg	politi,	da	vores	

køretøjer	var	for	lette	til	broen.	De	fragtede	os	

over	til	Tåsinge.

Vi	stillede	8	mand,	som	blev	fordelt	på	begge	sider	

af	broen,	Jeg	fik	lavet	vagtplan,	så	folkene	kunne	

blive	afløst	kl.	2000.	Vi	havde	logistik,	som	bragte	

os	mad	og	kaffe.	Stor	tak	til	dem.	

Folkene	blev	afløst	af	Politikompagni	Odense,	som	

senere	afgik	til	Albanigade	i	Odense.	Vi	fik	så	hjælp	

af	Hjemmeværnskompagni	Faaborg,	som	var	ved	

os	til	slut.

Humøret	var	i	top	og	alt	kørte	100	%	efter	bogen.	

Stor	tak	til	Falck,	som	stillede	med	2	mand	og	bil	til	

markering,	og	stor	tak	til	Svendborg	politi,	som	var	

der	for	os,	når	vi	havde	brug	for	det.	

Vi	opløste	afspærringen	kl.	0200,	hvor	vi	trætte	og	

stadig	i	godt	humør	kunne	tage	hjem	til	Sølund	og	

få	pakket	ud	og	debriefet.

BODIL TEMA BODIL TEMA

Søren	Kruuse,	STHVK	FYN

BODIL fik rykket i 78 fynske hjemmeværns folk. 

Kl.	2130	fredag	afgik	en	styrke	på	72	hjemme-

værnssoldater	fra	kompagnierne	HVK	Odense-

Dalum,	HVK	Bogense,	HVK	Fyn	og	Stabskompagni	

Fyn	fra	Hærhjemmeværnsdistrikt	Fyn	i	Odense.	

Timer	forinden	var	enhederne	sat	i	alarmbered-

skab	og	bedt	om	at	finde	folk,	som	kunne	indsæt-

tes	med	kort	varsel	til	at	rykke	til	Frederikssund,	

om	grundet	de	store	vandmængder	var	under	

vand,	og	der	var	brug	for	ekstra	støtte.	

Første	melding	til	os	lød	på,	at	vi	skulle	være	med	

til	at	evakuere	hospitalet	i	Frederikssund,	men	

opgaverne	ændrede	sig	ved	ankomsten	til,	at	vi	og	

staben	skulle	overtage	opgaven.	Kl.	0100	kunne	

CHOPU	Christian	Busch	og	hans	fynske	hjemme-

værnssoldater	melde,	at	de	var	på	plads	og	havde	

overtaget	opgaven.	

Hjemmeværnssoldaterne	fra	HVK	Bogense	og	HVK	

Fyn	blev	sendt	til	Jægerspris,	hvor	de	natten	igen-

nem	har	hjulpet	med	at	fylde	og	udlægge	sand-

sække,	for	at	dæmme	op	for	vandmasserne.	Et	

stykke	arbejde	som	de	har	løst	til	stor	tilfredshed.	

I	Frederikssund	var	hjemmværnssoldaterne	fra	

HVK	Odense-	Dalum	og	Stabskompagni	Fyn	indsat,	

hvor	de	blandt	mange	opgaver	havde	bevogtnin-

gen	af	en	transformer,	som	var	vigtig	at	holde	

vandet	væk	fra,	for	at	der	var	strøm	i	byen.	I	byens	

gader	var	to	patruljehold	indsat	med	at	afpatrul-

jere	og	sikre,	at	der	ikke	skete	yderligere	skade	på	

folks	huse	og	forretninger,	men	også	for	at	hjælpe	

folk,	som	blev	fanget	i	vandmasserne	og	måtte	

søge	væk	via	opsamlingspladserne.	

På	begge	sider	af	Frederikssundsbroen	stod	

4	mand	vagt	i	5	timer,	for	at	sikre,	at	folk	ikke	

krydsede	broen,	som	der	var	fare	for	var	ustabil.	

Desværre	var	der	folk,	som	trods	soldaternes	

anvisninger,	forsøgte	at	krydse	broen,	men	de	

blev	stoppet.	

Øjenvidneskildringer 
fra timerne i Frederikssund
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Allerede	under	turen	over	Storebælt	kunne	vi	

mærke,	at	stormen	langt	fra	havde	lagt	sig,	og	

storebæltbroen	havde	også	kun	været	åben	i	godt	

30	min,	da	bussen	og	forkommandoen	med	staben	

krydsede	den.	Ved	Roskilde	mødte	vi	vandmas-

serne	første	gang,	og	måtte	omdirigeres	grundet	

oversvømmelserne	ved	vikingeskibsmuseet.	

Natten	igennem	har	hjemmeværnssoldaterne	

arbejdet	sammen	med	politi	og	beredskabet	på	

Frederikssund	brandstation,	hvor	også	den	fynske	

STAB	fik	base.		

Ude	i	byen	har	vi	kunne	se,	hvordan	vandet	så	småt	

har	trukket	sig	gradvist	tilbage,	og	de	ødelæggel-

ser	vandet	har	medført

Ude	i	byen	kunne	en	af	de	”Fynske	drenge”	redde	

en	ung	kvinde,	ved	at	bære	hende	igennem	vand-

masserne,	for	at	hun	kunne	komme	hjem.	

”Jeg	føler	klart	at	vores	indsættelse	herovre	har	

været	det	værd,	og	at	vi	har	gjort	en	forskel	for	

borgerne	i	Frederikssund	og	Jægerpris”.

”Det	har	været	en	kanon	tur,	hvor	vi	har	vist,	at	når	

alarmen	går,	SÅ	er	vi	klar	til	(også)	at	støtte	andre	

landsdele	og	beredskabet”.

Ovenstående	er	to	udtalelser	fra	et	par	af	de	ind-

satte	fynske	hjemmeværnsoldater.	

Det	er	en	stolt	CHOPU	Christian	Busch,	som	nu	har	

sendt	sine	folk	retur	til	Fyn,	mens	han	selv	og	den	

lille	stab	nu	lader	et	nyt	distrikt	overtage.	

Den frivillige stab var indsat

OE	Ole	Kobberup	fortæller:	Der	blev	hurtigt	dannet	

en	lille	stab	med	CHOPU	Christian	Busch	som	chef.	

Han	havde	til	at	hjælpe	sig	TO	Lene,	OO	Tommy	og	

EO	Ole.	Oles	opgave	blev	at	være	FO	til	politiet.

Hans	fortæller,	at	Tom,	som	var	indsatslederen	fra	

politiet,	ved	afskeden	udtrykte,	at	han	var	meget	

tilfreds	med	den	fynske	indsats	og	det	talstærke	

fremmøde.	Folkene	havde	gjort	en	fantastisk	ind-

sats,	og	de	havde	rykket	ud	med	det	samme,	når	

opgaven	var	givet.	Der	var	indsat	72	mand	fra	Fyn.

Ole	var	som	sagt	forbindelsesofficer	til	politiet,	og	

han	havde	været	med	til	i	en	PMV	at	køre	gennem	

vandmasserne	for	at	pejle	vandstanden.	Sidste	

gang	de	var	rundt	var	det	reduceret	meget,	og	

der	var	stort	set	ikke	noget	tilbage.	Kun	på	enkelte	

steder	i	Frederikssund	var	trafikken	fortsat	lukket.

Den	højeste	vandstand	han	havde	hørt	om	var	

2,06	m	i	Roskilde,	som	ligger	ca.	20-30	km.	Fra	

Frederikssund	i	luftlinje.	Han	fortæller	en	lille	sjov	

historie,	der	fortæller	hvor	kraftig	strømmen	var.	

”Vi	kørte	over	broen	for	at	inspicere	skaderne,	og	

under	broen	var	den	en	lille	gråand,	der	forsøgte	

at	svømme	fremad.	Selv	om	den	asede	alt	den	

kunne,	var	det	kun	muligt	at	opretholde	status	quo.	

Strømmen	var	vel	8-10	knob”.

Han	fortæller	også,	at	en	enkelt	bil	”listede”	rundt	

i	forbudt	område	flere	gange.	Ordenspatruljen	

tilkaldte	politiet,	som	sendte	en	patruljebil	efter	

ham.	Den	grå	stationcar	blev	standset,	og	indsats-

lederen	udtaler,	at	nu	bliver	han	helt	sikkert	set	

grundigt	efter	i	sømmene.

Det	har	været	en	kold	oplevelse,	men	ALLE	har	

løst	opgaven	–	og	humøret	har	været	højt.	Det	skal	

tilføjes,	at	der	ikke	har	været	nogen	skader.	

BODIL TEMA BODIL TEMA

Af	Ulla	Irming	Kirkeby,	IT-befalingsmand	HVK	Nyborg

Hjemmeværnskompagni	Nyborg	med	kompagni-

chef	Tommy	Bargisen	og	PO-delingsfører	Bjerne	

Johannesen	i	spidsen	stillede	mandag	eftermiddag	

med	12	m/k,	for	at	hjælpe	politiet	med	afspærring	

ved	Storebæltsbroen,	som	måtte	lukke	på	grund	af	

den	voldsomme	storm.	

Der	blev	lavet	afspærringer	ved	tilkørslen	før	Vest-

broen,	og	ved	til-	og	frakørslerne	både	i	Nyborg	og	

Hjulby.	

Der	var	også	afspærringer	inde	i	selve	Nyborg	by,	

og	sidst	på	eftermiddagen	blev	to	fra	PO-delingen	

bedt	om	at	køre	til	Ørbæk,	da	der	skulle	afspærres	

en	vej	på	grund	af	væltede	træer,	og	et	tag	fra	en	

lade,	der	var	ved	at	blæse	ud	på	vejen.	

Da	klokken	var	18.40	blev	Storebæltsbroen	igen	

åbnet	for	trafik.	En	meget	anderledes,	men	spæn-

dende	dag	var	ved	at	være	slut.	

Da	alle	de	ventende	person	og	lastbiler	havde	for-

ladt	vores	område,	kunne	vi	igen	køre	til	kompag-

nilokalerne	på	Slipshavn,	for	at	snakke	dagens	

hændelser	igennem.	

Det	var	dog	ikke	helt	uden	problemer	at	komme	til	

Slipshavn,	da	der	lå	temmelig	nogle	træer	og	store	

grene	ud	over	vejen.

Hjemmeværnskompagni 
Nyborg blev indsat ved 
Storebæltsbroen

Takkeskrivelse fra 
Odense Brandvæsen
Mogens Bjerregaard, 

Beredskabschef i Odense Kommune

På vegne af Odense Kommune og Odense Brandvæsen ønsker jeg rette en særdeles stor tak 

for den militære assistance, som Odense Brandvæsen modtog i forbindelse med Stormen 

“Bodil” og de afledte vandstandsstigninger i Odense Fjord.

Jeg var personligt meget imponeret over hjemmeværnets evne og vilje til at yde bistand uan-

set opgavens karakter og omfang. De hjemmeværnsenheder, der bistod brandvæsenet har en 

stor del af æren for, at vi som et samlet beredskab løste opgaverne så godt, som tilfældet var.

Viderebring venligst min tak og store respekt for befalingsmændenes 

og soldaternes vilje til at løse de vigtige samfundsopgaver.
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Inge	Jagd	Sørensen,	redaktør

I en weekend i oktober blev der atter gennemført et skyttestævne i det dejlige Borris.

7	grupper	havde	valgt	at	bruge	weekenden	på	at	blive	udfordret	på	deres	skydefærdigheder.

Vejret,	som	kan	være	kampafgørende,	viste	sig	fra	den	venlige	side.	Kun	små	byger	kom	og	gik,	

og	det	kan	vel	ikke	spolere	en	ellers	dejlig	tur	i	det	grønne.

Der	var	skydning	fra	tag,	skydning	fra	grav	og	skydning	fra	bar	mark.	Der	var	også	en	

mørkeskydning,	hvor	man	fik	lov	at	skyde	på	400m	både	med	og	uden	mørkemateriel.

Skytterne	vendte	hjem	søndag	efter	en	rigtig	god	weekend	med	gode	skydninger	og	grundig	

evaluering	efter	hver	skydning.

Skydeledere,	sikkerhedsfolk	og	de	øvrige	hjælpere,	der	skal	til	for	at	afvikle	et	sådant	stævne,	

havde	alle	gjort	deres	yderste	for	at	alt	skulle	lykkes.

Borris i oktobervejr

Af	Inge	Jagd	Sørensen,	redaktør

Den 13. februar vendte et HAWK missil tilbage 

til Højstrup, der fra 1987 - 2001 rummede to 

HAWK eskadriller.

	

I	1982	blev	det	besluttet,	at	opstille	to	HAWK	eska-

driller	på	Fyn.	Missilerne	skulle	styrke	det	danske	

luftforsvar	ved	et	eventuelt	angreb	fra	Østblokken.

I	marts	1983	blev	HAWK	ESK	531	og	532	oprettet	

og	i	august	flyttes	de	til	Fyn,	hvor	de	midlertidigt	

opstilles	på	Juelsberg	Gods	ved	Nyborg,	for	i	jan-

uar	1986	at	blive	flyttet	til	Rønninge	Søgård	ved	

Langeskov.

I	1987	var	anlægget	på	Højstrup	bygget	færdigt	og	

gjort	klar	til	opstilling	af	raketterne,	hvorefter	de	

i	august	flyttede	permanent	ind	her.

Den	kolde	krig	sluttede	med	murens	fald	i	1989,	

Ved	forsvarsforliget	i	1999	besluttes	det	at	ned-

lægge	HAWK-anlægget	på	Højstrup.	

I	2001	nedlægges	eskadrille	531,	og	eskadrille	

532	blev	flyttet	til	Karup.	

Ved	forsvarsforliget	i	2004	blev	det	besluttet	

at	det	jordbaserede	luftforsvar	skulle	nedlægges,	

og	herved	blev	HAWK	systemet	udfaset	af	det	

danske	forsvar.

Et HAWK missil 
er atter opstillet på Højstrup
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Michael	H.	Thyregod,	Marchsektion	Fyn	(Foto	Bent	Jahre)

1. og 2. februar 2014 deltog Marchsektion Fyn i 

den kulturhistoriske march i Sønderjylland.

Sønderborg	Erhvervs-	og	Turistcenter	og	de	lokale	

marchforeninger	i	Tyskland	og	Sønderjylland	

kom	i	foråret	2013	med	et	projekt	om,	at	markere	

tilbagetrækningen	fra	Dannevirke	til	Dybbøl.	Det	

skulle	foregå	i	soldaternes	fodspor	over	2	dage,	og	

ad	de	samme	ruter	som	de	i	snestormen	sled	sig	

igennem.

Da	arrangementet	kom	til	mit	kendskab,	tog	jeg	

kontakt	til	informationstjenesten	på	regionen	og	

spurgte,	om	vi	skulle	sørge	for	organiseret	unifor-

meret	deltagelse.	2	min.	senere	var	vi	i	gang!	Vores	

hovedmål	var	i	samarbejde	med	Landdelskomman-

doen	i	Sleswig-Holstein,	at	få	så	mange	som	muligt	

og	helst	alle	til	at	gå	på	hold.	Forventningen	fra	

arrangøren	var	omkring	200	deltagere.

Interessen	var	støt	stigende	i	gennem	efteråret,	og	

ved	start	var	vi	nået	op	på	300	uniformerede	og	

350	civile	deltagere,	i	alt	650	deltog.

Formålet	for	Marchsektion	Fyns	deltagelse	var,	

at	deltage	i	den	kulturhistoriske	begivenhed,	som	

markerer	150	året	for	den	danske	hærs	tilbage-

trækning	fra	Dannevirke	til	Dybbøl,	og	at	løfte	

Hjemmeværnets	ceremonielle	opgaver	og	samar-

bejde	med	norske	og	svenske	deltagere	gennem	

fælles	hold.

Selv	om	vi	blev	ramt	af	et	par	sidste	øjebliks	afbud,	

kunne	vi	stadig	stille	med	et	hold	på	28.	Lars	B.	

U.	Knudsen	fra	HVK	MID	påtog	sig	opgaven	som	

holdets	ordonnans	med	2	dages	varsel,	og	han	

gjorde	det	super.	Desuden	var	et	hold	fra	RAF	ATC	

No.	3	Wing	fra	Wales	vores	og	TRFS’s	gæster,	og	vi	

sørgede	for	de	også	havde	en	fin	tur.

Fredag	mødtes	vi	i	Søgaardlejren	for	indkvartering	

og	briefing.	Lørdag	morgen	stod	vi	op	ved	0400	

tiden,	og	blev	af	Hjemmeværnets	shuttle	lastbiler	

og	busletter	kørt	til	Frøslev-Padborg	skole,	hvor	

vi	skulle	spise	morgenmad.	Det	forgik	i	den	nye	

idrætshal	og	fungerede	super	godt.	Dernæst	var	

der	transport	med	turistbusser	til	Dannevirke,	hvor	

der	skulle	være	taler	i	bidende	kulde	inden	start	kl.	

0830.	Vi	havde	af	CH	TRFS	fået	lov	til	at	låne	Fyn-

ske	Livregiments	kongelige	Fane,	både	i	anledning	

af	at	regimentet	deltog	i	1864,	og	at	det	i	år	er	400	

år	siden	Danmarks	ældste	regiment	blev	oprettet.	

Marchen	gik	støt	nordpå	med	vinden	i	ryggen	og	

en	blanding	af	slud	og	finregn.	Rastepladserne	var	

som	forventet	fyldt	op	til	bristepunktet.	Efter	små	

30	km.	nåede	vi	til	hovedrasten,	hvor	vi	skulle	have	

varm	mad.	Men	desværre	var	der	lige	ankom-

met	små	100	deltagere	fra	den	korte	5	og	10	km.	

rute,	så	alt	var	optaget.	Nordmændene	havde	

dog	heldigvis	både	røget	kød	og	en	sort	pølse	af	

ubestemmelig	oprindelse	med	i	deres	rygsække,	

så	vi	kunne	få	lidt	at	spise.	Da	vi	var	ved	at	være	

færdige,	kunne	vi	pludselig	komme	indenfor	og	

spise.	Min	prioritet	var	at	få	holdets	maver	fyldt	

op	inden	de	sidste	mange	km,	så	kunne	tidsplanen	

være	mindre	vigtig.

Kun	2	km	længere	nordpå	er	mindesmærkerne	for	

Slaget	ved	Sankelmark,	hvor	1.	regiment	(Danske	

Livregiment)	og	11.	regiment	stoppede	de	Østrigske	

tropper	i	et	brutalt	nærkampslag.	Deres	indsats	

sikrede,	at	resten	af	hærens	tilbagetog	kunne	

foregå	i	god	ro	og	orden.	Vi	aflagde	honnør	for	det	

Østrigsk/Tyske	mindesmærke	oppe	på	toppen	af	

en	bakke,	det	danske	mindesmærke	i	en	skovlund	

og	ved	krigergravsstenen.	For	især	Normann	fra	

HVK	Faaborg	med	fortid	i	Danske	Livregiment	i	

1960’erne,	var	det	en	vigtig	markering,	og	det	lig-

ger	mig	som	holdfører	meget	på	sinde,	at	vi	også	

tager	os	tid	og	kræfter	på	marcher	til	at	markere	

vores	faldne	kammerater.	Vi	var	det	eneste	hold	på	

marchen,	som	aflagde	honnør	alle	3	steder.

Tiden	var	begyndt	at	løbe	lidt	fra	os,	så	vi	var	først	

i	mål	kl.	1900.	Med	fanen	forrest	gennem	skolen	til	

hallen	gik	vi	direkte	til	spisning.	Folkene	var	trætte	

efter	en	udmarvende	47,7	km	march	i	dårligt	vejr,	

men	humøret	var	stadig	godt	hos	de	fleste.	En	

enkelt	på	holdet	valgte	dog	at	stoppe	efter	dagens	

march.	Med	hendes	over	40.000	km,	primært	

som	civil	gænger,	har	jeg	fuld	respekt	for	hendes	

beslutning,	og	hun	hjalp	holdet	ude	på	ruten	om	

søndagen.	Efter	spisningen	blev	vi	kørt	tilbage	

til	Søgaard,	hvor	vi	havde	en	dejlig	seng	at	sove	

i.	Nogle	tog	et	hurtigt	bad	og	faldt	i	søvn	næsten	

med	det	samme,	mens	andre	sad	og	fik	en	hygge-

sludder	med	gamle	venner	og	bekendte.

Søndag	morgen	havde	vi	den	luksus	at	kunne	

sove	til	0430,	før	transport	til	og	morgenmad	på	

Frøslev-Padborg	skole	igen.	I	skolegården	på	vej	

ind,	var	Normann	så	uheldig	at	falde	på	sort	is.	

Hans	rygsæk	tog	af	for	det	meste,	og	vi	troede	

det	ikke	var	så	slemt.	Starten	gik	denne	gang	fra	

skolen	og	ad	vejene	mod	Kruså.	Der	var	meget	glat	

flere	steder,	og	man	måtte	virkelig	passe	på	ikke	at	

falde.	Enkelte	Nordmænd	følte	sig	på	hjemmebane	

og	gled	af	sted	på	isen.	Vejret	var	denne	dag	med	

os,	og	solen	strålede	fra	en	skyfri	himmel.	Ruten	ud	

langs	Flensborg	Fjord	var	meget	smuk,	og	humøret	

blev	bedre	efterhånden	som	de	glatte	steder	

smeltede,	og	vi	kom	tættere	på	mål.	Til	gengæld	

begyndte	Normann	at	have	rigtig	ondt	i	albuen,	

og	vi	havde	folk	til	at	se	på	den.	Han	fik	frataget	

rygsækken,	så	han	stadig	kunne	følge	holdet.

De sidste km. før Dybbøl var meget bakkede, og 

vi havde en stigning op ad en smattet markvej, 

inden vi kom ud på hovedvejen. Folkene rankede 

sig på trods af smerterne, sluttede tæt op i 

geleddet og marcherede flot ind på Dybbøl til de 

velfortjente erindringsmedaljer efter 37 km.

Holdet	bestod	af	hjemmeværnssoldater	fra	Fyn,	

Sjælland	og	Jylland,	1	fra	Göteborg	og	9	fra	Norge.	

Vi	havde	deltagere	i	alle	aldre,	bortset	fra	de	helt	

unge,	og	ældste	var	72	år.	Der	var	folk	fra	patrulje,	

infanteri,	div.	stab,	navigatør	og	bevogtning	med	

på	holdet,	og	vi	havde	menige,	befalingsmænd,	

officerer	og	en	enkelt	orlogskaptajn.	Holdet	re-

præsenterede	således	det	samlede	Hjemmeværn,	

forsvaret	og	det	skandinaviske	samarbejde	på	

bedste	vis.	

1864 - 
Kulturhistorisk march
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Samlet	set	var	marchen	en	af	de	hårdeste	2	dages	

marcher,	jeg	har	gået,	og	især	de	urutinerede	på	

holdet	fortjener	den	største	respekt.	Jeg	er	stadig	

imponeret	af	jeres	gå-på-mod	undervejs.	Det	var	

også	dejligt	at	se	den	store	opbakning	fra	tidligere	

marchgængere	fra	Fyn,	som	ville	have	været	

med	på	denne	tur.	Og der skal også være ros til 

holdets fanebærer fra HVK Faaborg (tidl. FLR), 

som bar den tunge Fynske Livregiments Fane 

og sin rygsæk, bortset fra en lille afløsning om 

lørdagen, hele vejen fra Dannevirke til Dybbøl.

ENHUDD Bykamp (NOV 2013)
Af	menig	Thorbjørn	Eriksen,	HVK	Odense	Havn	

(Foto	Jagd)

Det går ikke stille for sig når hjemmeværnssol-

dater møder ind for at får enhedsuddannelsen 

bykamp 1.

Der	var	mødt	omkring	20	soldater	fra	diverse		

kompagnier	fra	Fyn,	til	at	imødegå	dagens	ud-

fordringer,	som	der	heldigvis	blev	nok	af.	

Med	et	godt	vejr	og	en	masse	godt	humør	blev	

disse	udfordringer	mødt,	og	det	12	timer	lange	

kursus	blev	påbegyndt.	

Med	et	skiftende	niveau	blev	der	lige	så	langsomt	

flere	og	flere	udfordringer,	så	selv	de	øvede	efter-

hånden	blev	udfordret.	

Denne	dag	kunne	ikke	have	været	gennemført	

uden	gode	instruktører,	som	var	gode	til	at	påpege	

fejl,	men	også	give	ros,	når	man	gjorde	det	godt.		

Så	en	lærerig	dag	med	gode	instruktører	og	godt	

vejr.	Så	kan	vi	se	frem	til	”bykamp	2.”Arne og Finn gik til filmen 
Af	Inge	Jagd	Sørensen,	redaktør

“To be or not to be”. Det gælder også her. Det var svært både at være der, og ikke at være i vejen, da 

Arne og Finn hjalp til med at få filmen “En chance til” i kassen.

En torsdag (16 DEC) med kulde, tåge og blæst støttede de to erfarne hjemmeværnsfolk med afspær-

ring og trafikregulering ved Langelandsbroen. Film Fyn skulle tage en scene fra den kommende film 

“En chance til”, instrueret af Susanne Bier. Den lille scene, hvor en bil skulle køre over broen, blev 

filmet fra Skudehavnen, og de få minutter det tog, betød at Arne og Finn havde en arbejdsdag på 5,5 

timer. I starten var det kun fartbegrænsning af trafikken, og i ganske få minutter fuldt stop!

I filmen deltager ca. 50 mand, og næste scene 

skal optages omkring Langelandsbroen igen en 

gang i januar, og også hér vil Arne og Finn 

sikkert være på pletten.   



22 DISTRIKTSNYT  [ 01/2014 ] 23DISTRIKTSNYT  [ 01/2014 ]

Af	Ninna	Falck.	(Foto:	Casper	Max	Larsen)

Marinehjemmeværnet satser på større effekti-

vitet i opgaveløsningen for politi og toldere og 

et skærpet lokalt redningsberedskab. Det er 

udgangspunktet, når værnet nu tester en lille 

hurtig indsatsenhed i det sydfynske øhav. 

Fredag	den	15.	november	underskrev	Hjemme-

værnskommandoen	en	lejeaftale	med	Tuco	Værft		

i	Faaborg.	Marinehjemmeværnet	vil	i	en	et-årig		

periode	teste	et	af	deres	fartøjer	af	typen	C-

GUARD,	som	er	bygget	i	kulfiber.

Målet	er	at	finde	en	løsning,	som	giver	bedre	mu-

ligheder	for	at	støtte	politi	og	toldere,	når	de	er	på	

patrulje	med	Marinehjemmeværnet	for	at	sikre,	at	

de	sejlende	overholder	politivedtægter	og	søvejs-

regler,	og	at	de	ikke	indfører	ulovlige	stoffer	mv.

Klar til indsats på 30 minutter

Det	maritime	indsatsfartøj	vil	på	skift	ligge	place-

ret	i	14	dage	ved	Marinehjemmeværnets	flotiller	

i	Svendborg,	Faaborg	og	Ærøskøbing.	Her	vil	de	

lokale	besætninger	kunne	sejle	og	teste	det	lille	

fartøj,	der	også	kan	indgå	i	beredskabet	omkring	

akutte	patienttransporter	fra	øerne	og	i	land.

Der	er	lagt	op	til,	at	den	nye	indsatsenhed	skal	

ligge	på	30	minutters	beredskab.	Det	vil	betyde	

et	dobbelt	så	hurtigt	beredskab,	som	det	man	er	

vant	til	på	flotillernes	store	grå	fartøjer.	Til	gen-

gæld	kan	det	nye	fartøj	sejles	af	kun	to	navigatører,	

som	i	første	omgang	skal	have	en	let	omskoling.

Fartøjet	kan	indsættes	i	beskyttede	farvandsafsnit,	

men	vil	ikke	kunne	indsættes	i	åbent	farvand	i	

dårligt	vejr.	Der	er	ikke	overnatningsmuligheder	

om	bord,	og	med	en	besætning	på	kun	to	mand	

har	fartøjet	et	begrænset	udholdenhed.

Tilrettes MHV

Inden	fartøjet	blev	overtaget	fra	Tuco	Værft	den	

10.	december,	blev	det	indrettet	indvendig	med	

toilet,	opvarmning,	kistebænke	til	opbevaring	samt	

en	særlig	plads	til	en	båre.	Udvendigt	blev	der	

monteret	håndperter	(stropper)	på	kabinen,	og	der	

blev	forberedt	til	’blå	blink’.	Endelig	blev	fartøjet	le-

veret	med	en	særlig	MHV	udstyrspakke	med	radar,	

søkortplotter,	PC,	civil	og	militær	VHF,	SINE-radio,	

båre,	bådsæt,	førstehjælpstaske,	projektør	mv.

 Data
 Længde:  9,5 meter 

 Bredde:  2,7 meter

 Dybgang: 0,45 meter

 Motor:   Hyundai Seasall S250

 Vægt:   1.900 kg (plus MHV udstyr)

 Tophastighed:  35 - 38 knob

 Besætning:  2 personer 

 Plads i alt:  5 personer plus en båre

 Udholdenhed:  Max 14 timer

Marinehjemmeværnet 
tester nyt fartøj Af	Inge	Jagd	Sørensen,	redaktør

	

Stabskompagniet havde indkaldt til 6 timers 

vedligeholdelse af førstehjælp.

Lørdag	morgen	den	19.	november	blev	undervis-

ningslokalet	på	distriktet	fyldt	med	glade	kursister,	

der	havde	prioriteret	denne	dag	i	førstehjælpens	

tjeneste.

Formiddagens	første	emne	var	hjerte-lunge-

redning	(HLR),	hvor	det	nok	for	de	fleste	var	et	

spørgsmål	om,	hvordan	gør	vi	det	anno	2013	i	

forhold	til	det	man	tidligere	havde	lært.

Principperne	var	det	samme,	men	der	var	forskel	

på	tallene....	(5?)	...	30-2	....	m.v.

Herefter	var	der	noget	om	nødflytning,	forbin-

dinger	m.v.	Dejligt,	at	vi	kunne	komme	udenfor!

Over	frokost	var	der	spørgetime,	for	at	forberede	

sig	til	den	efterfølgende	skriftlige	og	praktiske	

kontrolprøve.

Det	blev	sent	før	alle	var	færdige,	men	det	var	

bestemt	en	god	dag.	Nu	kan	der	så	(formentlig)	

gå	tre	år,	før	vi	skal	på	den	igen.

Så er VI klar, hvis uheldet er ude

Førerens værktøjskasse 
Af kaptajn Bjarne Barslund

Hjemmeværnsskolen	har	udgivet	online	kurset	”Føringsværktøjet”.		

Føringsværktøjet	kan	bruges	som	forberedelse	til	førerkurserne	eller	til	vedlige-

holdelse	for	førere.	Føringsværktøjet	gennemgår	strukturen	i	5-punktsbefalingen,	

diverse	huskeord	med	mere.	Du	tilmelder	dig	kurset	direkte	via	

http://hvs-info.dk/kurser_fels.htm. 

Kurset	er	opbygget	som	et	selvstudie,	så	man	kan	gennemgå	de	enkelte	dele,	når	man	har	tid	og	lyst.

Man	finder	også	en	række	små	videoer	med	gennemgang	af	5-punktsbefalingen	og	huskeord	på	Hjem-

meværnsskolens	medietjeneste:	hvstube.dk.

Sidst	men	ikke	mindst	kan	man	downloade	en	app	til	mobiltelefonen	med	huskeord	m.m.	Den	findes	på	

Google	Play	til	Android	(søg	efter	hjemmeværnsskolen)	eller	som	web-app	til	øvrige	mobiltelefoner	via	

hvs-info.dk	(eller	via	denne	barcode).
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Af	Inge	Jagd	Sørensen,	redaktør

22-24. november afholdt Hjemmeværnet 

det 1. dirigentseminar i nyere tid.

Fredag	aften	mødte	de	9	dirigenter	ind,	for	at	

blive	introduceret	i	rammerne	og	indholdet	i	det	

seminar,	som	de	havde	meldt	sig	til.	De	7	af	dem	

var	dirigenter	eller	vicedirigenter	fra	et	af	Hjem-

meværnets	musikkorps,	og	de	sidste	to	var	lærere	

fra	sommerkurset	i	Nymindegab,	der	havde	sagt	ja	

tak	til	at	være	med.

Instruktøren	var	Peter	Ettrup	Larsen,	der	i	det	

daglige	er	ved	Slesvigske	Musikkorps,	og	han	

var	fantastisk	til	at	lære	fra	sig.	Kursusledelsen	

bestod	af	Erik	Petersen	og	Arne	Christiansen	fra	

Hjemmeværnskommandoen	og	Lennart	Blak	fra	

Storstrømmen,	samt	Preben	Petersen	fra	Total-

forsvarsregion	Syd.

For	at	gennemføre	et	sådant	kursus	er	det	selvføl-

gelig	nødvendigt	at	have	et	orkester	at	dirigere,	

og	der	var	indkaldt	to	orkestre	til	denne	opgave.	

Lørdag	eftermiddag	og	aften	var	det	et	harmoni-

orkester	sammensat	af	orkestrene	fra	hhv.	

Storstrømmen,	København	og	Helsingør,	og	

søndag	var	det	Hjemmeværnets	Brassband	Syd	

fra	Odense	med	hjælp	fra	bl.a.	et	par	mandlige	

assistenter.

Når	de	enkelte	dirigenterne	ikke	var	”på”,	kunne	

man	se	dem	indgå	i	orkestret,	eller	man	kunne

	

se	dem	træne	rundt	om	i	lokalet,	på	netop	deres	

version	af	musikstykket.

Orkestrene	havde	fået	tilsendt	partiturerne	på	

forhånd,	og	havde	derfor	haft	lejlighed	til	at	øve	de	

numre,	de	skulle	spille.

Jeg	talte	med	Helle	Christiansen,	der	til	daglig	

dirigerer	Hjemmeværnets	Brassband	Syd,	og	hun	

fortalte,	at	det	afgjort	havde	givet	dem	noget	med	

hjem,	som	de	kunne	arbejde	videre	med.	Læreren	

havde	været	vildt	inspirerende	og	givende,	og	

havde	forstået	at	tage	den	enkelte	dirigent,	lige	

der	hvor	han/hun	var.

Også	musikerne	havde	haft	nogle	gode	og	givende	

timer.	Louise	Bladt	fra	Hjemmeværnets	Brassband	

Syd	fortalte	bl.a.,	at	det	havde	været	en	øjenåbner,	

at	spille	med	dirigenter,	som	man	ikke	kendte	på	

forhånd.	De	havde	alle	deres	måde	at	dirigere	på,	

så	det	var	om	at	være	vågen	hele	tiden.

Der	var	enighed	om,	at	dette	arrangement	bør	gø-

res	igen,	både	af	hensyn	til	de	øvrige	ca.	15	dirigen-

ter	og	vicedirigenter	der	er	i	Hjemmeværnet,	men	

også	for	disse	7,	der	ønsker	at	blive	endnu	bedre.

Også	rammerne	var	perfekte,	da	Dalum	Land-

brugsskole	i	Odense	kunne	ramme	både	indkvarte-

ring	af	dirigenter	m.fl.,	kunne	sørge	for	forplejning,	

og	havde	dejlige	lokaler	til	afholdelse	af	et	sådant	

seminar.

Seminar for 
Hjemmeværnets dirigenter 

Af	Christian	Busch,	

Chef	for	Operations-	og	Uddannelsessektionen	

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn byder 

velkommen til uddannelsesåret 2014.

Vi	har,	i	samarbejde	med	underafdelingerne	samt	

uddannelseselementet,	planlagt	en	række	aktivite-

ter,	vi	håber	du	finder	relevante	og	interessante.

I	hæftet	(udsendt	til	hver	enkelt	i	JAN	måned)	

finder	du	en	oversigt	over	de	aktiviteter	vi	har	

valgt	at	tilbyde	i	2014.	

Som	du	sikkert	har	opdaget	er	fokus	rettet	mod	

de	grundlæggende	militære	færdigheder	igen	i	

2014.	Ligeledes	har	distriktet	bestræbt	sig	på	at	

slå	så	mange	distriktsledede	aktiviteter	sammen	

som	muligt	for	at	give	plads	til	kompagniaktiviteter	

i	kalenderen.	Derfor	er	multifunktionsweekenden	

slået	sammen	med	funktionsskydeperioden,	der	

normalt	gennemføres	som	en	separat	aktivitet.

Inderst	i	hæftet	finder	du	seneste	version	af	

distriktets	aktivitetsoversigt.	

Der	kan	komme	justeringer	i	forhold	til	oplysnin-

gerne	i	dette	hæfte.	Vi	henviser	i	den	

forbindelse	til	www.hjv.dk,	hvor	du	altid	

kan	finde	de	mest	opdaterede	oplysnin-

ger.	Der	er	som	noget	nyt	oprettet	links	

til	alle	aktiviteter	via	AKOS	på	hjv.dk.	Klik	

på	aktiviteten	på	AKOS	og	du	bliver	ledt	

ind	på	hjv.dk	hvor	du	kan	læse	yderligere	

om	aktiviteten.	

I den forbindelse skal det understreges 

at tilmelding stadig foregår via egen 

underafdeling.

Visse	aktiviteter	kræver	en	tilmelding	som	

enhed.	Det	vil	fremgå	af	beskrivelsen	af	den	

enkelte	aktivitet.	Du	finder	kontaktoplys-

ninger	til	uddannelsesofficererne	bagerst	i	

dette	hæfte.

Ud	over	de	i	hæftet	beskrevne	aktiviteter,	får	

distriktet	og	vores	samarbejdspartnere	også	

i	2014	i	stor	udstrækning	brug	for	jeres	hjælp.	

Ikke	mindst	til	afgivelser	til	Fyns	Politi	samt	

støtte	til	Hærens	enheder.	Detaljer	om	aktivite-

terne	og	behov	tilgår	via	din	underafdeling. 

Vel mødt

Udannelseskatalog 2014
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Af	major	Ole	Nielsen,	OPU01	HDFYN

Hjemmeværnsskolen	har	opdateret	uddannelses-

strukturen	for	politiuddannelserne.	Opdateringen	

er	iværksat	ud	fra	følgende	betragtninger:	

•	 Hjemmeværnet	og	Politiet	har	aftalt	et	opgave-

katalog	der	beskriver	støtten	fra	Hjemmeværnet	

til	Politiet.	Dele	af	indholdet	fra	de	tidligere	politi-

uddannelser	er	ikke	længere	en	del	af	opgavesæt-

tet	for	Politihjemmeværnet,	mens	der	er	øget	

fokus	på	andre	dele	af	opgavesættet.	

•	 Dele	af	de	tidligere	politifunktionskurser	indgår	

nu	på	den	lovpligtige	uddannelse,	med	henblik	

på	at	flere	kan	indsættes	til	støtte	ifm.	alminde-

lig	hjælp	og	hjælpe	Fyns	politi,	som	HD	FYN	bla.	

gjorde	under	efterårsstormene	i	2013.	

•	 Der	var	flere	gentagelser	på	de	enkelte	kurser.	

Det	er	nu	justeret	så	man	undgår	at	skulle	under-

vises	i	det	samme	flere	gange	i	uddannelsesstruk-

turen.	Dermed	bliver	der	mindre	tid	på	skolebæn-

ken	og	mere	tid	til	indsættelser.	

•	 Der	ønskes	et	øget	fokus	på	virket	i	egen	

underafdeling.	Uddannelsen	fortsætter	

gennem	indsættelser	og	lokale	kurser.	

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn gennemfører 

bla. politifunktionsvedligeholdelseskursus 

den 26. april 2014.

Føreren	skal	nu	”kun”	gennemføre	befalings-

mandsuddannelsen	én	gang,	nemlig	på	Alment	

og	Videregående	befalingsmandkursus.	Indholdet	

på	disse	kurser	er	også	opdateret	i	forhold	til	det	

aktuelle	opgavesæt,	hvorfor	dele	af	de	tidligere	

politiførerkurser	nu	indgår	her.	

Holdstørrelserne	er	nu	mindre.	Det	giver	flere	

lærere	pr.	kursist	og	dermed	en	øget	indlæring	

for	den	enkelte.	

	

Der	er	udviklet	actionskort,	der	sparer	føreren	for	

en	masse	timer	(forberedelse	og	udførelse).		Disse	

actionskort	findes	på	HJV.dk	under	hjemmeværns-

skolen/HVS/for	medlemmer/publikationsbestilling.

	

Opdateret uddannelsesstruktur 
for politiuddannelserne

Kurserne	Politifunktionskursus	almindelig	hjælp	

og	Politifunktionskursus	særlig	hjælp	er	nu	er-

stattet	af	et	enkelt	kursus	benævnt	Politifunktions-

kursus.	Taktisk	Leder	Hjemmeværn	tilbydes	ved	

Hjemmeværnsskolens	uddannelsessektion/

Nymindegablejren.	

Personer	med	politifunktionskursus	almindelig	

hjælp	og/eller	Politi	Gruppeførerkursus	meriteres	

automatisk	henholdsvis	Politifunktionsuddannel-

sen	og	Taktisk	leder	Hjemmeværn.	Hjemmeværns-

skolen	opfordrer	dog	tidligere	uddannede	førere	

til	at	deltage	på	Taktisk	Leder	Hjemmeværn	for	at	

blive	opdateret	på	seneste	principper,	procedurer,	

redskaber	m.m.	

Tidligere	uddannede	førere	i	politihjemmeværn-

senheder	kan	også	med	fordel	besøge	hvstube.dk	

og	gennemgå	undervisningsvideoen	vedrørende	

brug	af	actioncards,	for	at	blive	opdateret.	

Som	det	fremgår	af	den	grafiske	oversigt	er	time-

tallet	for	politifunktionsuddannelsen	og	førerud-

dannelsen	skåret	væsentligt	i	forhold	til	tidligere.	

Det	skal	dog,	som	tidligere	nævnt,	ses	i	sammen-

hæng	med	opdateringen	af	den	lovpligtige	uddan-

nelse	hvor	dele	af	indholdet	fra	den	tidligere	

politifunktionsuddannelse	indgår.	

På	samme	måde	kan	uddannelsestiden	for	fører-

uddannelsen	nedsættes	som	følge	af	den	opdate-

rede	almene	føreruddannelse	med	blandt	andet	

større	fokus	på	bevogtning.	Samtidigt	er	den	ned-

satte	uddannelsestid	udtryk	for	et	ønske	om,	

at	personellet	kan	få	mere	tid	i	underafdelingen	

og	dermed	komme	hurtigere	i	gang	med	tjenesten.	

Det	er	vigtigt	at	man	i	underafdelingen	følger	op	

med	uddannelser	i	egne	forhold	og	lokale	metoder.	

Dermed	skabes	den	optimale	sammenhæng	mel-

lem	uddannelsen	og	lokale	forhold	for	tjenesten.

DEN OPDATEREDE 
UDDANNELSESSTRUKTUR 
FREMGÅR AF DENNE OVERSIGT:

TIDLIGERE POLITIUDDANNELSE

LOVPLIGTIG UDDANNELSE
(ALM.	HJÆLP)	·	9	timer	

POLITIFUNKTIONSUDDANNELSE
ALMINDELIG	HJÆLP	·	40	timer	

POLITIFUNKTIONSKURSUS
SÆRLIG	HJÆLP	·	13,5	timer
	
GRUPPEFØRERKURSUS, POLITI
46	timer	
	
DELINGSFØRERKURSUS, POLITI
42	timer

NY POLITIUDDANNELSE

LOVPLIGTIG UDDANNELSE
(ALM.	HJÆLP)	·	20	timer

POLITIFUNKTIONSKURSUS
18	timer

TAKTISK LEDER HJEMMEVÆRN
33	timer
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OMRÅDEDEPOTET INFORMERER
Af	Claus	Engelbrecht	Jensen

Nyt signalmateriel
Der implementeres i 2014 nyt 

signalmateriel i Hjemmeværnet.

SEPURA	RDO	er	netop	udleveret	til	kompagnierne,	

og	SPR	RDO	forventes	udleveret	medio	2014.	

Der	vil	ved	HD	FYN	foranstaltning	blive	gennemført	

uddannelse	i	anvendelse	af	SPR	RDO.

Nedenstående skema illustrerer det fremtidige 
radiokommunikations koncept i Hjemmeværnet.

Landbaseret operativ radiokommunikations-
koncept i Hjemmeværnet – FREMTIDEN:

Hærens Operative Kommando 
 SINE
Totalforsvarsregioner 
 SINE
Distriktet 
 SINE/371/381
Underafdelinger 
 SPR 20W/SINE/371/381
Delinger 
 SPR/SPR 20W
Grupper 
 SEPURA/361
Enkeltpersoner 

Ny uniformssystem
Som de fleste efterhånden ved, skal Forsvaret i 

de følgende år have ny uniform kaldet M/11 eller MTS. 

Det	betyder,	at	de	fastansatte	ved	HDFYN	vil	bære	

den	nye	uniform	M/11	allerede	fra	maj	2014.	

Hjemmeværnskommandoen	forventer,	der	kan	

iklædes	ca.	4000	frivillige	hvert	år	fra	2015	til	2017.

	Ved	afslutningen	af	2017	skulle	alle	aktive	hjemme-

værnssoldater	således	have	den	nye	uniform	udleveret.	

Der er endnu ikke lavet en plan for hvilke område-

depoter, der får uniformerne først, og vi ved derfor 

ikke endnu, hvornår vi har dem her på Fyn. 

Tankkort 
til køretøjer
Forsvaret har skiftet leverandør af brændstof, 

fra Statoil til Q8. Der	er	derfor	skiftet	tankkort	i	kontrolbø-

gerne	til	de	enkelte	køretøjer.	Tankkortet	sidder	bagerst	i	

kontrolbogen	sammen	med	en	instruks	for	brugen.	

Der kan tankes på Q8 og F24 tankstationer med disse kort. 

Man	kan	købe	MEGET	begrænset	”kør	videre”	produkter	på	kortet,	

såfremt	trafiksikkerheden	kræver	dette	(pære/olie/sprinklervæske).	

Øvrige	eventuelle	fejlmeldinger	noteres	på	fejlmeldingsblanket,	som	findes	

i	kontrol	bogen.	Kortene	gælder	også	til	tankning	på	de	militære	tankanlæg.	

HUSK	AT	AFLEVERET	KØRETØJET	OPTANKET.

Har du spørgsmål så kontakt Ole Oest på områdedepotet på mob. 72 13 27 22.
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Af	Steen	Hossmann

Som det sikkert er de fleste bekendt, så blev 

”bestyrelsessammensætningen” i distriktets 

INFO-ELEMENT ændret den 1. november 2013.

Det	betyder	dog	ikke,	at	elementet	skal	til	at	reor-

ganisere	sig	selv	eller	revolutionere	hele	infotjene-

sten,	men	det	betyder	”kun”,	at	vi	satser	stærk	på	

at	blive	ganske	synlige	ude	i	enhederne,	i	medierne	

og	hvor	vi	har	mulighed	for	at	markedsføre	distrikt	

og	kompagnier	i	lokalsamfundet.

Distriktet	har	jo	sat	nogle	”produktionsmål”	for	

2014	inden	for	områderne:	SYNLIGGØRELSE,	

TILGANG,	FASTHOLDELSE	og	GENAKTIVERING,	

og	det	vil	vi	i	INFO	teamet	gøre	vores	bedste	til	at	

være	medvirkende	til.

Vi	begyndte	med	at	”ommøblere”	inden	for	vores	

egne	lille	verden.	Reklameartiklerne	blev	på	vores	

lager	talt	op,	suppleret	og	listeført.	Vores	rum	på	

Svennekærgård	blev	ryddet	op	og	sat	i	system	med	

nye	reol,	udpakning	af	nedpakket	materiel,	og	vi	fik	

sat	skik	på	udstillingsmateriel.

Efterfølgende	har	vi	lavet	arbejdsfordeling,	da	

det	ikke	er	muligt	for	én	enkelt	i	INFO	teamet	at	

være	tovholder	på	alle	opgaver.	Det	betyder,	at	

Inge	(vores	redaktør)	fortsat	er	den	udfarende	og	

redigerende	i	hjv.dk,	DistriktsNyt	o.lign.	publikatio-

ner,	lige	som	det	vil	være	Inge	i	møder	til	de	store	

fotosessions.

Lisbeth	(NK/IOF)	der	pt	er	lidt	hård	presset	af	stu-

dier	og	helbred,	vil	for	det	meste	være	hjemmear-

bejdende	med	opgaver	der	ligger	til	PC	og	

redigering,	men	er	samtidig	den,	der	på	INFO	

teamets	vegne	deltager	i	de	fleste	stabs-	og	

sektionsmøder.

Steen	(LDIOF)	er	som	mig	(nytiltrådt),	og	jeg	vil	

hovedsaglig	være	til	rådighed	24	timer	i	døgnet	

for	kompagnierne	og	i	særdeleshed	for	ROF/KOF.	

Jeg	vil	forsøge	at	komme	rundt	til	kompagniernes	

BM-møder,	holde	møder	med	ROF/KOF	ude	i	en-

hederne,	lige	som	jeg	deltager	i	CH	møder,	og	hvor	

min	tilstedeværelse	måtte	være	ønsket.

Henset	til	distriktets	produktionsmål	for	2014,	vil	

INFO	teamet	prikke	til,	at	de	enkelte	kompagnier	

iværksætter	egne	hvervetiltag	ude	i	lokalområ-

derne	med	de	materialer	og	ressourcer,	der	er	til	

rådighed.

Der	er	på	nuværende	givet	nogle	designer	til	

besøgte	enheder	om	hvorledes	de	kan	iværksætte	

lokale	”nålestiks”	hverveoperationer,	og	vi	er	sikre	

på,	at	det	kommer	til	at	give	de	ønskede	resultater.

Medens	dette	bliver	skrevet,	er	vi	i	fuld	gang	med	

at	udarbejde	en	INFO-håndbog	til	ROF/KOF,	som	vi	

håber,	vil	blive	udleveret	på	ROF/KOF	mødet	i	april.	

Målet	var,	at	den	skulle	være	færdig	til	februarmø-

det,	men	grundet	lidt	problemer	med	at	indhente	de	

relevante	materialer,	vil	det	blive	nødvendigt	på	ef-

terfølgende	ROF/KOF	møde(r)	at	opdatere	mappen.

Mappen	vil	være	en	håndbog,	som	ROF/KOF	kan	

have	med	til	BM-	og	HVERVE-møder,	og	vil	bestå	

af	31	afsnit	med	svar	på	mange	af	de	spørgsmål	en	

ROF/KOF	vil	kunne	støde	på	inden	for	informati-

onstjenesten.	

ROF/KOF	møderne	bliver	der	også	ændret	en	del	

på.	De	vil	fremover	blive	afholdt	5	gange	om	året	

(FEB,	APR,	JUN,	SEP	og	NOV)

Møderne	vil	fremover	blive	afholdt	på	Svennekær-

gård,	da	vi	der	er	tættere	på	vores	INFO	depot,	

dersom	nogle	skulle	have	mangler.

Møderne	vil	ligeledes	fremover	have	et	indlæg	

fra	den	civile	verden	(en	salgschef/direktør	fra	

erhvervslivet,	en	avis-journalist,	en	Tv-journalist	og	

en	mediefotograf).	Dette	for	at	få	et	indblik	i	hvor-

ledes	disse	arbejder,	og	hvad	det	er	de	er	specielt	

interesseret	i	fra	og	om	Hjemmeværnet.

På	”højere”	plan	(distriktsniveau)	arbejde	vi	også	

med	nogle	tiltag,	som	vi	håber	alle	kompagnierne	

vil	støtte	op	omkring	til	fælles	gavn.

Nyt fra INFOelementet
Det	er	besluttet,	at	distriktet	deltager	med	en	stor	

udstilling	på	Egeskov	Marked,	hvor	vi	vil	vise	vores	

kapaciteter:	PMV	(Beredskab)	–	Ammunitionsryd-

der	–	PO	–	bevogtning	–	evt.	hundetjeneste	mm.	

Dette	vil	der	senere	blive	indkaldt	til	koordinerings-

møde	omkring,	idet	arrangementet	fordrer	opbak-

ning	fra	jer	alle	ude	i	kompagnierne.

Lige	nu	mangler	vi	en	accept	fra	Odense	Domkirke,	

og	kommer	denne	i	hus,	så	er	det	planen,	at	vi	den	

3.	Jan	2015	afholder	Nytårsparole/nytårs	gudstje-

neste	i	Odense	Domkirke.

Målet	er	at	vi	kan	samle	så	mange	af	distriktets	

personel	som	overhovedet	muligt,	og	sammen	

med	faner,	vores	feltpræst	og	inviterede	promi-

nente,	kan	få	skabt	en	højtidelig	tilbagevendende	

tradition	ved	HDFYN.

Lige	så	snart	vi	har	de	sidste	godkendelser	i	hus	

omkring	dette		

arrangement,	så	vil	

det	blive	annonceret	

på	HJV.DK	og	til	de	

enkelte	Kompagnier.

Til	sidst	kan	jeg	

kun	sige:	”Husk,	at	

salgsarbejdet	ude	i	

enhederne	er	noget	

af	det	vigtigste.

Rekrutteringsofficeren	er	kompagniets	salgschef,	

og	uden	en	effektiv	omsætning	bliver	varerne	

for	gamle.	Der	skal	hele	tiden	være	nye	varer	på	

hylderne	for	at	holde	på	kunderne.

INFO	teamet	ønsker	jer	alle	en	god	vind	og	held	og	

lykke	med	”salgsarbejdet”

HUSK - vi er her for jeres skyld.

HDFYN officielle:  6443 2240

Depotet:   6616 9909

Vagthavende:  7213 2743

GRØNNE

Kent   7213 2701

Christian  7213 2702

Ole   7213 2731

John B.   7213 2732

Bjarne B   7213 2733

Martin   7213 2734

Keld   7213 2735

Claus R   7213 2705

Kim   7213 2737 

Bjarne LP  7213 2703

Bjarke   7213 2704

Jan   7213 2736

Tobias   7213 2729

SEKRETARIAT

Ulla   7213 2711

Grete   7213 2712

Flemming  7213 2713

Lotte   7213 2714

Lone   7213 2715

Anja   7213 2716

Bettina   7213 2717

Zandra   7213 2718

DEPOTET

Claus   7213 2721

Ole   7213 2722

Ingrid   7213 2723

Jan   7213 2724

Anne   7213 2725

Jørgen G  7213 2726

Tony   7213 2727

John Anker  7213 2738

Jørgen   7213 2739

Rene   7213 2728

FASTE TELEFON NUMRE
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Af	Inge	Jagd	Sørensen,	redaktør

Distriktet har, i samarbejde med AOF i Middel-

fart, siden efteråret kørt et kursus for ordblinde.

Det	overordnede	ønske	fra	distriktet	var,	at	gøre	

folk	klar	til	at	tage	en	befalingsmandsuddannelse,	

men	generelt	at	gøre	dem	i	stand	til	bedre	at	

modtage	enhver	undervisning	i	Hjemmeværnet	og	

i	deres	private	liv.

Tilbuddet	i	efteråret	førte	i	første	omgang	til	at	6	

mand	meldte	sig,	bl.a.	fire	fra	stabskompagniet,	og	

da	en	af	de	andre	kursister	flyttede	til	Jylland,	blev	

pladsen	hurtigt	fyldt	ud	af	endnu	én,	der	ville	prøve	

at	blive	sine	mangeårige	problemer	kvit.	Alle	seks	

kører	fortsat	videre,	og	ham	fra	Jylland	besøger	

dem	så	ofte	han	har	mulighed	for	det.

I	februar	startede	der	så	endnu	et	hold	op.	De	

første	to	meldte	sig,	og	der	er	således	pt.	plads	til	

fire	mere.

Hvis	endnu	flere	melder	sig,	så	startes	der	blot	

endnu	et	hold	op,	for	det	er	vigtigt	for	indlæringen,	

at	der	kun	er	seks	på	hvert	hold.

Undervisningen	finder	pt.	sted	hver	torsdag	på	

Højstrup,	med	et	hold	fra	16.00-18.30	og	et	hold	

fra	18.30-21.00.

Jeg	talte	på	en	undervisningsaften	med	flere	af	

kursisterne,	der	alle	er	meget	glade	for,	nu	bedre	

at	være	i	stand	til	at	læse,	men	især	bedre	til	at	

skrive.	De	forsøger	alle	at	komme	så	tit	som	muligt,	

samt	at	gennemføre	de	hjemmeopgaver	der	også	

er	en	del	af	undervisningen.	Det	er	en	stor	moti-

vation	for	dem,	at	være	sammen	med	ligestillede,	

frem	for	at	stå	alene	med	problemet.

Underviseren	Anja,	der	har	en	fortid	i	Hjemmevær-

net,	siger	at	det	er	en	fornøjelse	at	arbejde	med	

de	meget	motiverede	kursister,	og	hun	glæder	

sig	hver	uge	til	det	bliver	torsdag,	og	hun	skal	til	

Højstrup.

Støder	man	på	marine-	og	flyverhjemmeværnssol-

dater	der	har	interesse,	er	der	også	plads	til	dem.

Nærmere oplysninger og/eller tilmelding skal 

ske til Anja Villadsen på 6341 3500 eller Jan 

Pank på 6443 2240.

HDFYN Historiske udvalg
Af	Inge	Jagd	Sørensen,	historisk	medarbejder

HDFYN	Historiske	udvalg	er	oprettet	i	efteråret	

2013,	og	er	i	den	spæde	start.

Udvalgets	medlemmer	er	en	lille	håndfuld	frivillige	

hjemmeværnsfolk,	der	løbende	mødes	i	VAGTEN	

på	Højstrup.Her	er	vi	ved	at	sortere	og	registre-

res	diverse	historiske	materialer	fra	de	tidligere	

distrikter	Sydfyn,	Nordvestfyn,	Østfyn	og	fra	det	

nuværende	Fyn.

Den	første	bog	i	udvalgets	regi,	”Hjemmeværns-

distrikt	41,	50	år,	Jubilæumsskrift	1949	–	1999”,	

er	netop	færdig,	og	værket,	hvis	grundmateriale	

er	fremstillet	i	1999,	med	opdatering	af	kompagni-

strukturer	og	nøglepersonel	medio	1999	–	ultimo	

2010,	udgives	ved	en	lille	sammenkomst	for	

indbudte	den	19.	marts	2014.

Hjemmeværnsdistrikt	Sydfyn	har	udgivet	deres	

historie	i	“Træk	af	historien	om	Hjemmeværnet	

på	Sydfyn	1949-1999”	og	“Forandringens	

årti,	Udviklingen	i	Hærhjemmeværnsdistrikt	

Sydfyn	i	perioden	1999-2009”.

Det	er	nu	vores	agt	at	udgive	bøger/skrifter	

m.v.	omkring	de	tidligere	distrikters	historie	

op	til	sammenlægningen	i	2011.	

I	løbet	af	de	næste	par	år	kommer	historien	

om	Hjemmeværnsdistrikt	43	Østfyn.	Der	er	

ved	nedlæggelsen	i	1999	udgivet	et	lille	skrift	

“	Hjemmeværnsdistrikt	Østfyn	1962	-	1999”,	

og	det	søges	nu	udbygget	med	tekst	og	

billeder	fra	distriktets	37	års	levetid.

Udvalget	er	også	påbegyndt	et	stykke	arbejde	

med,	løbende	at	beskrive	Hærhjemmeværns-

distrik	Fyn,	hvis	historie	som	bekendt	startede	

1.	januar	2011.	

Skulle du have interesse for arbejdet, så mødes 

vi tirsdag eftermiddag i lige uger i Vagten på 

Højstrup, og du skal være velkommen.

Kursus for ordblinde
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Monumenter for 2. verdenskrig
Inge	Jagd	Sørensen,	redaktør	

(Foto	Ole	Weng	og	Kim	Slott)

Hjemmeværnskommandoens store opgave 

med registrering af ”Krigens monumenter for 

2. Verdenskrig” i hele Danmark blev på Fyn 

gennemført af to grupper. 

For	Svendborg	og	Langeland	kommuner	blev		

opgaven	betroet	den	meget	historisk	interesse-

rede	Ole	Weng	fra	HVK	Sydfyn.	Han	har	med	sine	

hjælpere	besøgt,	registreret	og	fotograferet	rigtig	

mange	monumenter,	mindesten	og	gravsteder	i	de	

to	kommuner,	herunder	også	besøg	på	såvel	Skarø,	

Drejø	som	Strynø,	i	alt	omkring	60	steder.	

I	Odense	og	på	det	øvrige	Fyn	var	det	overkonsta-

bel	Kim	Slott,	der	med	hjælp	af	Inge	Jagd	Sørensen	

besøgte	de	mange	steder;	i	Odense	ca.	30	og	på	

det	nord-,	øst-	og	vestlige	Fyn	ca.	80.	

Det	er	mange	men	spændende	timer,	der	er	gået,	

men	tankerne	om	de	mange	mennesker	og	deres	

skæbne	og	indsats	for	friheden	er	meget	intens,	

når	man	står	ved	de	pågældende	mindesteder,	og	

ikke	mindst,	når	man	efterfølgende	læser	mere	om	

de	enkelte	menneskers	liv	og	skæbne.	

Materialet	er	overdraget	til	Det	Historiske	Udvalg	

ved	distriktet.	

DistriktsNyt vil løbende 

afbilde disse mindesmærker.
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Afsender: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V

NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP 
www.blivmedlemnu.dk


