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LEDER

Nye opgaver til Hjemmeværnet?

Oberstløjtnant Kent Mikkelsen 
Chef Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Med tankerne på de politisk motiverede 
terrorhandlinger i henholdsvis Paris og 
København, er tiden moden til at se på de 
beredskabsmæssige opgaver Hjemmeværnet 
løser. Hjemmeværnet har altid skullet kunne støtte 
politiet, også såfremt støtten krævede at dette var 
med våben, også kaldet særlig hjælp til politiet. 

Med ændringen af trusselbilledet og 
dermed anvendelse af Hjemmeværnet som 
beredskabsorganisation, er det mest sandsynligt 
at vores operative opgaver bliver til støtte 
for politiet, typisk afspærring og bevogtning. 
Med nuværende trusselbillede er deciderede 
kampopgaver meget langt væk. 

Der har ved politiet været en vis uvilje for at øve 
særlig hjælp til politiet, og derfor skal det være 
min påstand, at vi i dag kun i begrænset omfang, 
er i stand til at løse denne opgave. Godt nok har 
vi i mange år trænet bevogtning, men det har 
som regel været med et scenario med en erkendt 
fjendtlig styrke, som så på et tidspunkt angreb 
objektet. 

Det vil være et helt andet scenario, som 
Hjemmeværnet eventuelt ville blive indsat i 
som særlig hjælp til politiet. Ved en eventuel 
bevogtningsopgave af Odense Banegårdscenter, 
skal dagligdagen køre videre, og 1000 vis 
af personer skal fortsat have adgang til 
banegårdscenteret. Så nytter det ikke noget af 
have oprettet en bevogtningslinje og en sidste 
ildåbningslinje, så er det helt andre værktøjer der 
skal findes frem. 

 
Derfor vil opgaven ”Særlig hjælp til politiet” kræve 
ændrede uddannelsesdirektiver, således vi også ved 
løsning af denne opgavetype, står som en troværdig 
samarbejdspartner.

En forudsætning skal dog være på plads, inden 
vi starter en fornyet uddannelse op, og det er, at 
politiet melder klart ud, at de ønsker at anvende et 
bevæbnet Hjemmeværn, således vi ikke starter en 
ny ”Brand/redning/miljø” uddannelse op. 

Men når denne forudsætning er på plads, skal jeg 
være den første til at klappe i hænderne, for så har 
vi en yderst relevant operativ opgave til det brede 
hjemmeværn.

02/201503/2014



John Anker er trådt af 
Foto: Ole Lassen Nielsen

Den 30. april var sidste arbejdsdag for John Anker. 

John tiltrådte på Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn i 
Jernbanegade 14 i Middelfart den 1. september 
1971 og flyttede med, da distriktet fik nyt domicil i 
Etterup ved Aarup.

Det var også naturligt, at John flyttede med 
til Højstrup, da først Hjemmeværnsdistrikt 
Nordvestfyn flyttede dertil, og senere fortsatte som 
materielassistent på Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
da dette oprettedes den 1. januar 2011.

Langt de fleste har i deres hjemmeværnstid stødt 
på John, og gjort brug af hans store hjælpsomhed. 
Nu er det så tiden, at distriktet skal klare sig videre 
uden John. 

God vind fremover. (Vi ses der ude i den 
frivillige struktur….)
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Hyldest til HMD Dronning 
Margrethe 

02/2015

Foto Ole Bo Jensen

Hjemmeværnets flotte parade med frivillige 
soldater fra hele landet tog sig godt ud, da 
paradens deltagere hyldede Dronning Margrethe 
på 75 års fødselarens karettur gennem København.

Stemningen var helt i top blandt deltagerne i 
Hjemmeværnets store parade med repræsentanter 
for alle værn. 

De tre faner med personel samledes på Kastellet, 
og med Hjemmeværnskompagni Rosenborgs 
tamburkorps i spidsen, marcherede de til 
Amagertorv, for at hylde majestæten, når denne 
sammen med kronprinsparret skulle køre forbi. 

Også fanen fra Totalforsvarsregion Syd var sendt til 
København. Det store kommando med personel fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn med fanekommando 
og æresdetachement havde flittigt øvet opgaven, 
og var helt klar fra morgenstunden. 

 

03/2014
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Førstehjælp til vore 4-benede 
venner
Jens Borg Jensen, HUFØ HVKODD.

Hundeførere ved HDFYN gennemførte 14. marts 1.hjælps modulet på Forsvarets Hundeskole på 
Flyvestation Karup.

Lektionerne begyndte kl. 0800, og varede lige til kl. 1800.

Emnerne var teori og praksis inden for HLR (hjerte-lunge-redning), sårbehandling, forbinding, bidsår, 
hugormebid, massage, dagligt sundhedseftersyn, kropskontrol, pelspleje og kost.

Hundeskolens faciliteter og organisatoriske opbygning blev også gennemgået. Bl.a. råder hundeskolen 
over et varmvandsbassin til fysisk genoptræning.

For de fleste startede dagen allerede kl. 0500, og sluttede først med afgang fra Karup kl. 1900, efter god 
mad leveret af KFUM Soldaterhjem lige uden for porten.

En rigtig god og lærerig dag med vores 4-benede venner.

03/2014
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Hjælp til politiet i Hjallese
Inge Jagd Sørensen, redaktør

Om morgenen den 30. marts fandt en beboer en mand, der sad livløs i sin bil i boligområdet på Jacob 
Hansens Vej i Hjallese ved Odense. Der var mistanke om drab.

Politiet satte hele beredskabet i gang, og anmodede også om hjælp fra Hjemmeværnet til afspærring af 
gerningssted og nærmest liggende område.

Folk fra politihjemmeværnet rykkede straks ud og sikrede, at kriminalteknisk afdeling og retsmedicinerne 
kunne arbejde effektivt med at finde ud af, hvad der var sket.

Slutningen var, at manden var blevet stukket i ryggen to gange, og det ene stik havde været dødeligt.

Efter en god dags arbejde, havde de otte mand vist, at når politiet har brug for assistance, så er vi der.

03/2014
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Planerne for beredskabet omkring STOREBÆLT testes
Inge Jagd Sørensen, redaktør

Skulle der ske en ulykke på Storebæltsbroen, lavbroen eller i tunnelen, så er det vigtigt at man ved, 
hvordan denne tackles.  
Derfor var alle parter i beredskabet samlet medio marts, for at teste fordelingen af ressourcerne.

Formål og mål:

Planspillet har til formål at træne samarbejdet mellem Redningsberedskaber, Sundhedsberedskaber, DSB, 
BaneDanmark, Storebæltsforbindelsen og de øvrige aktører (RED: Herunder Hjemmeværnet), der indgår 
i opgaven ved ulykker på Storebælt, så vi i tilfælde af en ”skarp ulykke” er i stand til hurtigt, professionelt 
og i samarbejde aktørerne imellem, at håndtere en så kompleks opgave. Erfaringen skal medvirke til 
udfærdigelse af retningslinjer og plansæt for en indsættelse ved store ulykker og katastrofer på Vestbroen.

Forud for planøvelsen havde en planlægningsgruppe udfærdiget en drejebog, som dannerde grundlaget.

Scenarie:

Et persontog – Tog 129 – på vej fra Fyn til Sjælland er standset på det sydgående spor på Vestbroen – ca. 
midt på broen.

Toget er blevet ramt af en jerndrager fra et modgående godstog, og siden er blevet revet grundigt op. Det 
er konstateret, at der siver diesel ud fra en tank i den bageste del af togstammen.

Meldinger går fra togpersonalet til alle dele af beredskabet på begge sider af bæltet. Her kan nævnes: 
Sygehusberedskabet ved Region Syddanmark og Region Sjælland, Redningsberedskabet i Nyborg og 
Slagelse, Odense Brandvæsen, Falck m.v.

Toget holder på det spor, der er ud mod vandet, og det holder midt mellem to faste overgange, med ca. 
400 m til disse.

Den mobile overgang rekvireres hurtigt - til opsætning umiddelbart ved toget.

Mange spørgsmål dukker op. Nogle er der klare svar på, andre bruges der tid på at drøfte, for at få vendt 
alle muligheder.

DSB sender 2. melding:

• Situationen indvendig. Der er 200 passagerer om bord, og ca. 30 er sårede. 
• Situationen udenfor: Motoren standses. Toget bliver ikke umiddelbart flyttet.  
 Folk skal blive i toget, og evakuering afventes.

03/2014
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Planerne for beredskabet omkring STOREBÆLT testes
 
O-rummet på Sprogø bemandes, og herfra er der kameraovervågning af hele broen.

Politiet vælger indledningsvis at lukke broen fra begge sider, og afventer om situationen giver mulighed 
for at lukke helt eller delvist op for bilkørsel senere. Der rekvireres busser, som evt. kan bruges til 
transport af sårede og andre passagerer.

En ting er sikkert! Der sker ikke meget før skinnerne er blevet jordet.

Indsatsleder Nyborg (politi) spærrer en enkelt vej ved Nyborg med det samme, og forbereder at spærre 
ved Storebæltsvej. Ambulancerne opmarcheres ved Nyborg.

Hvor kommer Hjemmeværnet så ind?

I først omgang er det HVK Nyborg (med PO deling), HVK Kerteminde, HVK Ørbæk, Politikompagni 
Odense og Stabskompagniet, der bliver varslet.

Efterhånden som politi og beredskab m.v. får overblikket, vil man så bruge personel herfra. Under øvelsen 
i dag blev ca. 100 mand indsat med 50 mand i ydre ring ved behandlerpladsen, 20 til evakueringscentret 
(registrering m.v.) 20 til evakuering af sårede fra toget (bårehold) og 10 mand til trafikregulering 
(reserve).

Nu er det så spændende, hvorledes den egentlige øvelse senere på året vil løbe af stablen. Vi håber at 
alle parter er blevet klar på opgaven både i dag, men også har evalueringen af den tilsvarende øvelse i 
juni 2013 med i deres overvejelser.

03/2014
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Inge Jagd Sørensen, redaktør

Formål 
Uddannelsens formål er, at sætte kursisten i 
stand til at virke som næstkommanderende for en 
bevogtningsgruppe.

Indhold  
• Taktik og føring. 
• Ledelse. 
• Tjenestekendskab. 
• Eksercits. 
• Idræt.

Mål 
Kursisten skal ved afslutning af kursus kunne 
• føre gruppen under forskydning og  
 ophold, 
• føre gruppen ved møde med MS kort og  
 lang, 
• udgive befaling for march og BSO, 
• udgive instruks for post og patrulje, 
• udnytte rådige ressourcer, 
• deltage i konfliktløsning og feedback  
 til gruppen.

Lørdag formiddag.  
Jeg besøger det lokale kursus Alment 
Befalingsmandskursus, som afholdes på Fyn og 
med lokale frivillige lærerkræfter fra HDFYN.

Forud ligger fem hverdagsaftner, der er blevet 
gennemført på Sølund.

Denne afsluttende del af kurset startede 
torsdag aften, og slutter søndag. Det foregår 
på Svennekærgård på Højstrup, og en del 
af kursisterne er indkvarteret på Ledernes 
Kursuscenter, mens andre har valgt at køre hjem 
og sove.

Lokalt Alment 
Befalingsmandskursus (ABK)

 
Der startede 32 kursister, og der er fortsat 32 på 
kursus, og alle har her til formiddag travlt med at 
udfærdige en befaling for march og BSO. Der er 
travlhed overalt, men der er en god om kammeratlig 
tone. Der er også tid til at drille hinanden ind 
imellem opgaverne. Spørgsmål besvares af lærerne.

Over middag skal befalingen så udgives ved hjælp 
af de tidligere fremstillede terrænborde. Nogen står 
for første gang i den rolle, medens andre er mere 
trænet hjemmefra, hvor en del allerede virker som 
NK/gruppe.

Der er ingen tvivl i svarerne, når man spørger 
kursisterne, om at det er tilrettelæggelsen, hvor 
de kun skal tage fri en enkelt dag, der gør, at så 
mange på én gang er kommet gennem deres første 
befalingsmandskursus. De udtrykker, at det er svært 
at få tid og mulighed for at tage fri en hel uge.

På søndag har distriktet fostret 32 potentielle nye 
befalingsmænd, der har været igennem deres 
måske vigtigste kursus i deres hjemmeværnstid.

03/2014
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Jesper Rasmussen, Køreassistent

Ved HDFYN er vi godt i gang med uddannelse af kørere på det nye køretøj, nemlig FIK´en. Det Fleksible 
Indsats Køretøj, som kræver en særskilt uddannelse.

Distriktets køreinstruktører og -assistenter gennemfører køretøjskendskab, styre- og bremseøvelser, 
kørsel på vej med og uden læs samt terrænkørsel. Herud over kommer man gennem noget om slæbning, 
flotbringning og meget meget mere. Uddannelsen har en varighed af 18 timer. 

Køretøjet vil til daglig fungere som gruppekøretøj, hvilket også betyder, at vi gennemgår oplæsning og 
pakning af køretøjet. Det giver god mening, at man har forståelse for køretøjets reaktion, når der kommer 
vægt i bilen, hvorfor det også er én af de ting vi lægger vægt på, samt selvfølgelig at give køreren en idé 
om, hvordan den er at komme i terræn med.

Jeg har generelt opfattelsen af, at de som har kørt i en FIK, er blevet overrasket over dens køre-
egenskaber, og dens faktiske kunnen i terræn. Alle er dog enige om, at det ikke er en PMV eller en MAN 
10, vi er ude med. Den klarer knebent de samme udfordringer, men køreegenskaberne i FIK’en syntes at 
være positiv overraskende, for de fleste.   

Uddannelse af FIK kørere

03/2014
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Jess Wedel Nielsen, HVK Kerteminde

Odense, onsdag den 29. april. Nu var det tid til, at 
vi skulle prøve kræfter med et rigtigt O-Løb. 

Vi tog ud til Stige Ø, hvor vi brugte de faste O-løb 
poster, som er opsat derude. Det er så nemt, at 
man bare kan gå ind på en hjemmeside og vælge 
distancen, og hvilken sværhedsgrad man ønsker, 
og så printe kort ud.

Vi var 10 glade folk, der var mødt op på denne 
fantastiske aften, og vi fik virkeligt brugt vore 
kræfter, da Stige Ø er MEGET kuperet. Vi havde 
også valgt at løbe i uniform og støvler, for at træne 
dette. 

Selve ruten var på 3 km i fugleflugt med 9 
mellemsvære poster. 

Alle fik gennemført i gode tider, dog var der 
enkelte, der havde misset en post. Det skal også 
lige nævnes, at den allerførste post var placeret 
oppe på den højeste top derude, og start var 
selvfølgelig ved p-pladsen nede i bunden.

Folk syntes, at det havde været en rigtig godt 
aften, og det er bestemt ikke sidste gang, at vi 
tager derud.

O-løb på Stige Ø

03/2014
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Totalforsvar på Svendborg havn
Inge Jagd Sørensen, redaktør

I weekenden 9-10. maj var der en større 
totalforsvarsudstilling på Svendborg Havn.

Sammen med Miljøskib, marinefartøj, redningsbåd 
og Brandvæsenet stillede også folk fra HVK Sydfyn 
og POHVK Sydvestfyn op, for at vise, hvad de 
kunne tilbyde interesserede.

Vejret var ikke med dem lørdag, men heldigvis 
brød solen frem søndag, så der kom flere gæster 
på havnen.

03/2014
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Major Ole L. Nielsen, OPU01

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn gennemførte torsdag 
den 23. april 2015 møde for distriktets historikere.  
 
På mødet blev Hjemmeværnsdistrikt Fyn formål og 
fokus for det historiske arbejde gennemgået, og 
uddannelsen indenfor det historiske arbejde, som 
gennemføres på Hjemmeværnsskolen. 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn historiske udvalg 
(HISU) orienterede om deres arbejde, med bla. 
indsamling, sortering og registrering af historiske 
effekter. 

Efterfølgende var der en livlig dialog om det 
historiske arbejde ved Hjemmeværnsdistrikt Fyn 
om bla. at beskrive livet i underafdelingen, således 
at fremtidige generationer har mulighed for at læse 
denne historie.

De fremmødte historikere fik udleveret en liste 
over personel fra respektive kompagnier, udvisende 
tidspunkt for modtagelse af hhv. Hjemmeværnets 
fortjensttegn og diverse medaljer for frivillig 
tjeneste. Tanken er, hen ad vejen, at få udfærdiget 
levnedsbeskrivelser på medlemmer, der har gjort 
mange års tjeneste.

Der er tanker om, at besøge lokale historiske 
samlinger i kompagnilokalerne, og der er 
tanker om at foretage en ekskursion til 
Hjemmeværnsmuseet i Frøslev.

Der blev også kigget på det nye historiske site på 
nettet; ARKIV.DK, hvor der findes utroligt mange 
spændende billeder – herunder aktiviteter i 
Hjemmeværnet.

HISU er i gang med et skrift om SKOVBRYNET, og 
efterlyste historier derfra.

Historikermøde ved 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 

03/2014
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Deltagelse i mindehøjtideligheder arrangeret af ” Komiteen for minde-
højtideligheden d. 4. maj”.

 
Gals Klint. 
Major Ole Lassen Nielsen, OPU01

Ved mindestenen i mindelunden på Gals Klint nær Middelfart blev der 4. maj afholdt mindeceremoni med 
deltagelse af indbudte gæster fra bl.a. Royal Air Force XV Squadron, Royal Observer Corps, Royal British 
Legion samt de respektive ambassader. 

Derudover deltog borgmesteren fra Middelfart Kommune, Steen Dalstrøm og repræsentanter fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn. 

Mindehøjtideligheden omfattede taler,  
fællessang, kransenedlæggelser, ”Mac 
Roberts Lament” på sækkepibe samt  
trompetsoloen ”The Last Post” m.m.

Mindelunden er opført, der hvor et  
britisk fly styrtede ned med 8 besætnings- 
medlemmer under anden verdenskrig.

       
      Ansgar Anlæg i Odense. 
      Totalforsvarsregionens fane blev på flotteste 
       vis placeret ved siden af mindesmono- 
      mentet under højtideligheden. 

      Hjemmeværnets Musikkorps Syd foretog  
      den musikalske ledsagelse.

      Flere Odensekompagnier deltog  i  
      faneborgen, efter at de var marcheret   
      gennem byen med fanerne i spidsen.  

      Et højtideligt arrangement, der afsluttedes   
                    med gudstjeneste i Ansgar Kirke, og  
                                                                                         opsætning af lyskors  ved monomentet.                                                                           

Tema: 4. og 5. maj på Fyn

Foto: Ole Sørensen

03/2014
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Tema: 4. og 5. maj på Fyn

4. maj på Sølund 
Inge Jagd Sørensen

70 året for Danmarks befrielse blev vanen tro højtideligholdt på 
Sølund ved Svendborg den 4. maj.

Forud for det arrangement, blev der afholdt en 
mindegudstjeneste i Kapellet på Svendborg Kirkegård.

Omkring 100 deltagere, militære som civile, var mødt op, og 
efter at fanerne var ført ind, sang man "I Danmark er jeg født".

Distriktets feltpræst Helle Frimann holdt en kort prædiken over 
dagens emne, hvorefter man sang "En lærke letted".

Til slut blev navnene på de faldne i modstandskampen for 
Svendborg og omegn læst op af Grev Christian fra Hvidkilde, 
viceborgmester Henrik Nielsen, oberstløjtnant Kent Mikkelsen, 
og til slut af den sidste veteran fra området, Mogens Sand.

Gudstjenesten sluttede med at man sang "Altid frejdig".

Efter gudstjenesten trådte styrken an uden for kapellet, og 
i sluttet trop gik alle til mindelunden i takt til trommer fra 
Hjemmeværnets Brassband Syd.

Her lagde Mogens Sand sammen med distriktschefen en krans 
fra Hjemmeværnet (se forsidebilledet), og viceborgmesteren 
lagde en buket fra Svendborg kommune.

Afslutningsvis spillede to medlemmer af Hjemmeværnets 
Brassband Syd ”Last Post”.

03/2014
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Tema: 4. og 5. maj på Fyn

Udlevering af Hjemmeværnets Fortjensttegn og årstegn.

Ankommet til Sølund trådte styrken an, sammen med øvrige der var kommet for at hylde de, der skulle 
have udleveret fortjenst- og årstegn.

Der blev også udleveret pokaler til hhv. største tilgang (HVK SVE) og bedste skytte (Stian fra HVK SFY).

Arrangementet sluttede ned Frihedsbudskabet, der blev afspillet kl. 20.36.

En dejlig majaften var slut.

03/2014
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Tema: 4. og 5. maj på Fyn

I forbindelse med forberedelsen af årets højtideligheder, fik jeg en kopi af et brev fra Grev Lennart 
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, som han skrev fra Gestapos hovedkvarter onsdag d. 27. marts 1945, dagen før 
han blev henrettet. Brevet blev første gang gengivet i Svendborg Avis 12. maj 1945.

Oberstløjtnant Kent Mikkelsen

Mindesten for Lennart greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 
4.5.1916 – 28.3.1945  
 
Hvidkilde skov, Tyvekrogen, ved skovvej  
ca. 700 m. vest for Løvehavevej nr. 150. 
GPS koordinat: 55.07.36.12 / 10.53. 49.96

Foto: Ove Weng

03/2014
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Tema: 4. og 5. maj på Fyn

Hjemmeværnets Fortjensttegn 
Niels Christian Clausen HJV ÆRØ 
Anja Jakobsen  HJV ÆRØ 
Tommy Knud-Erik Bargisen HVK NYB 
Thomas Møller Mortensen HVK ODH 
Steen Olesen  POHVK SVF 
Niels Jørgen Simonsen STHVK FYN

50 års tegn 
Jørgen Søndergaard-Møller HVK LLD 
Rholf Boserup  HVK LLD 
Flemming Vigand Pedersen HVK OEB 
Carit Enevoldsen  POHVK MID 
Bendt Pedersen  POHVK ODE 
Erik Falk Jershauge  POHVK ODE 
Henning Sander Andersen POHVK SVF 
Poul Thor Rask  STHVK FYN 
Sanne Høgsland  STHVK FYN 
Niels Erik Mertz Rasmussen STHVK FYN
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40 års tegn 
Benny Sørensen  HVK LLD 
Anne-Lise Nilsson  HVK LLD 
Klaus Jørgen Veltzè  HVK MFY 
Viggo Frandsen  HVK NYB 
Bernt Thyge Nielsen  HVK NYB 
Jørgen Jagd Frederiksen HVK ODD 
Per Grünwald Andersen HVK ODH 
Torben Frisch Pedersen HVK OEB 
Jørgen Lund Jespersen HVK SVF 
Sten Rene Mørk  HVK SFY 
Poul Hansen  HJV ÆRØ 
Alex Leif Hansen  POHVK MID 
Jesper Fabricius  POHVK ODE 
Bjarne Thorsen Kops  POHVK ODE 
Jørgen Arthur Pedersen POHVK ODE 
Sven Aage Nielsen  POHVK SVF 
Bent Rasmussen  POHVK SVF 
Finn Hoffensitz Nielsen POHVK SVF 
Sven Aage Nielsen  POHVK SVF 
Linda Lisbeth Hansen POHVK SVF  
Knud Falk Bovtrup  STHVK FYN  
Henning Nielsen  STHVK FYN 
Preben Petersen  STHVK FYN 
Leif Peder Pedersen  STHVK FYN 
Rudolf Frimodt Sørensen STHVK FYN  
Svend Lindgreen  STHVK FYN 
Erik Sørensen  THVK FYN 
Christian Allan Nielsen STHVK FYN 
Karl Nicolaisen  STHVK FYN

Tema: 4. og 5. maj på Fyn

02/201503/2014
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5. maj højtidelighed på Frøbjerg 
Inge Jagd Sørensen

Traditionen tro skulle befrielsen mindes på Frøbjerg Baunehøj den 5. maj, men

... sådan skulle det ikke helt være i år.

Hjemmeværnets Brassband Syd spillede lystigt for de deltagere, der havde begivet sig ud i den danske 
sommer.

Et af de specielle tiltag, i anledning af 70 året for  
Danmarks befrielse var, at de tre hovedtalere skulle  
ankomme i den Humber Super Snipe fra 1939, som  
kørte Montgommery rundt i Danmark kort efter  
befrielsen. Det gjorde de da også, men i det øjeblik  
veteranen Mogens Sand står ud af bilen, kommer  
aftenens eneste tordenskrald, og himlen åbner sig.

Det blev hurtigt besluttet, at kransenedlæggelsen ved monumentet for de faldne blev det eneste der 
blev gennemført på Frøbjerg Baunehøj, og at taler, tegnudleveringer, musik m.v. blev flyttet til Frøbjerg 
Forsamlingshus.

Her - under tag - fortsatte aftenens program.

Der blev holdt taler af Statsskovrider Søren Strandgård, Assens borgmester Søren Steen Andersen og 
oberstløjtnant Kent Mikkelsen. Aftenens hovedtaler den 93 årige veteran Mogens Sand sluttede af og 
fortalte om nogle af sine oplevelser fra den tid for godt 70 år siden.

Uddeling af Hjemmeværnets Fortjensttegn, 50, 40 og 25 års tegn blev herefter - lidt alternativt - udleveret 
til de, der havde gjort sig fortjent hertil, og aftenen sluttede (som altid) med at seniorforeningen 
trakterede med boller og lagkage.

Er fugtig, men god aften gik på hæld.

Red: Bilen var venligst udlånt af Strøjers  
Samling i Turup.

Tema: 4. og 5. maj på Fyn
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Tema: 4. og 5. maj på Fyn
Mogens Sand. 
Afskrift af fakta i Fyns Amtsavis (Foto Nils Svalebag) 
 
Mogens Sand er 93 år og født i Svendborg.

I 1941 blev han indkaldt til Gardehusarregimentet 
i Næstved. Han var til stede, da kasernen 
blev angrebet af 750 tyske soldater, og flere 
gardehusarer blev dræbt. Efter soldatertiden 
flyttede han til København, hvor han blev aktiv i 
modstandsbevægelsen. Han falsede, kuverterede 
og postede illegale blade.

I Oktober 1944 flygtede han til Sverige, da en 
kammerat i modstandsgruppen var blevet fanget 
af Gestapo.  
I Sverige blev han en del af Den Danske Brigade. 
Han kom tilbage til Danmark den 5. maj 1945. 
Dagen efter var han til stede på Jagtvej i 
København hvor desperate hipoer kom i ildkamp 
med brigaden. Her blev tre af hans kammerater 
dræbt.

Siden krigens har han rejst overalt i Europa og i en 
årrække boet i Spanien.

I dag bor han alene i Svendborg, og har det efter 
hans eget udsagn, som han vil have det.

03/2014
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Tema: 4. og 5. maj på Fyn

02/2015

25 års tegn 
Hans-Ole Jaque Jensen HVK KER 
Lars Christian Clausen HVK KER 
John Fogedgaard  HVK LLD 
Rene Larsen  HVK LLD 
Steffen Brink Gregersen HVK LLD 
Carsten Mortensen  HVK MFY 
Heidi Jacobsen  HVK MFY 
Therese Bonde Sørensen HVK MFY 
Kent Munch  HVK MFY 
Lars Behrens Kirkegaard HVK MFY 
Maibritt de Claville Schneider Ravn  HVK MFY 
Bruno Vinther  HVK MID 
Mads Bunch Larsen  HVK MID 
Lars Benny Nielsen  HVK NYB 
Jens Pors Jensen  HVK NYB 
Jens Carsten Borg Jensen HVK ODD 
Bent Erik Olsen  HVK ODH 
Niels Anker Hansen  HVK ODH 
Jan Hedemand  HVK ODH 
Claus Foli   HVK SFY  
Henrik Søgaard  HVK SFY 
Jan Klausen Larsen  HVK SFY 
Hans-Henrik Nissen Knudsen HVK SFY 
Ricky Thomas Krüger HVK SFY 
John M. B. Lassen  HVK SVB 
Jørgen Ulrich Hansen HVK SVB 
William Benton  HVK SVB 
Gitte Nielsen  HVK SVF 
Keld Svelmøe Hansen HVK SVF 
Roland Hofmann  HVK SVF 
Keld Ingemann Mikkelsen INFHVK FYN 
René Melby  INFHVK FYN 
Lars Bøgelund  INFHVK FYN 
Gert Kristoffer Falke Storm INFHVK FYN 
Helge Roland Hansen MUHVK SYD 
Jakob Nymand  POHVK MID 
Lars Blente Knudsen  POHVK ODE 

Bent Normann Andersen POHVK ODE 
Kjeld Helge Knudsen  POHVK SVF 
Lars Benny Høgner  POHVK SVF 
Michael Halsted Aagaard POHVK SVF 
Kjeld Helge Knudsen  POHVK SVF 
Klaus Jacobsen  STHVK FYN  
Claus D. A. Skaarenborg   STHVK FYN 
Jørgen Stuckmann Bendtsen STHVK FYN 
Tina Mohr Lilleballe  STHVK FYN
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Bjarne Barslund, OPU03

Formålet med PO øvelsen er, at øve bevogtning af militære og civile objekter.

Scenariet for PO øvelsen i 2015 er særlig hjælp til politiet. 

Primær øvelsestager fra HDFYN er STHVK med FRIVST, POHVK MID, POHVK ODE, POHVK SVF. 

Sekundær øvelsestager er indikeret med den gule kasse. Sekundær øvelsestager, er hele USAM, der 
skal levere soldater til primær øvelsestager, så denne kan opstille hele sin organisatoriske enhed.

Markeringsstyrken vil i år blive formeret af de resterende soldater indenfor USAM, primært af hhv. 
HVKMID, HVKNYB, HVKLLD og VFUAER.

Konceptet for PO øvelsen: 

 

PO ØVELSE den 24. oktober 2015
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Distriktets Gruppekonkurrence 
Bjarne Barslund. OPU03

Lørdag den 4. juli afholder HDFYN den årlige 
gruppekonkurrence, der som tidligere år foregår i 
området på Midtfyn.

Konkurrencen er opbygget som en ringøvelse, 
der gennemføres på en strækning på cirka 14 
km. Strækningen er ikke tidsbestemt, bortset fra 
afstanden mellem to poster, hér tæller tiden.

De otte opgaver på strækningen indeholder 
samarbejde, førstehjælp, enkeltmandsfærdigheder, 
tre opgaver med taktiske løsninger for gruppens 
indsats, en skydning på kort afstand og en fysisk 
opgave.

Konkurrencen starter kl. 07.00 og varer til sidst 
på eftermiddagen, med samlet middag og 
præmieoverrækkelse om aftenen på Ringe Fri- og 
Efterskole.

Konkurrencen er baseret på en gruppe med otte 
personer. Der må gerne gå en ekstra med på ruten, 
men der kan ”kun” deltage otte i den enkelte 
opgave. Er der mindre end otte, vil der blive taget 
højde for dette i pointberegningen, så man ikke 
kan få fordel af at være færre. Grupper under 6 
personer kan ikke score points.

Konkurrencen gennemføres sideløbende med en 
international gruppekonkurrence med deltagelse af 
grupper fra det svenske Hjemmeværn, grupper fra 
den aktive struktur og reservestrukturen i det tyske 
forsvar, samt en gruppe fra den danske hær.

Der uddeles præmier til de to bedste grupper 
fra Det Fynske Hjemmeværn, samt de to bedste 
grupper fra den internationale konkurrence, og 
naturligvis er der en præmie til den samlet bedste 
gruppe i de to konkurrencer. 

Konkurrencen gennemføres i egen kampuniform 
men med lånte våben og udrustning, så det ens for 
alle.

Kom og deltag i en konkurrence, hvor opgaverne er 
bygget med godt fagligt indhold, samt tilsat en god 
del fantasi.

Tilmelding gerne så tidligt som muligt hvorvidt 
kompagniet stiller en gruppe, og endelig tilmelding 
senest 24. juni. 
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Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn (HDFYN) gennemfører Multifunktionsweekend (MFW) den 4-6. september i 
Oksbøl. 

HDFYN planlægger på 4 aktiviteter under MFW, således: 
1. Efteruddannelse af skydelærer (SKYLÆ) og skydeleder (SKYLE) fra alle HVK under HDFYN. 
2. Efteruddannelse af alle KC/NK og stabsofficerer fra staben (FRIVST). 
3. Enhedsuddannelse (ENHUDD) af kommandostation (KSN) for personel i Stabs- og  
 Kommandodelinger (KDODEL HVK) 
4. ENHUDD i særlig hjælp til politiet, skovkamp og ”kampføling”.

1. Efteruddannelse af SKYLÆ og SKYLE bliver en praktisk UDD ude på Stigbjerg skydebaner, hvor 
der ligges vægt på uddannelse med skydning med anlagt fragmentationsvest. Formålet er at HDFYN 
SKYLÆ efterfølgende kan forsætte uddannelsen hjemme i HVK med alle vores soldater. Uddannelsen 
støttes med LÆ og INS fra HKIC. 
2. Efteruddannelsen af KC/NK bliver indenfor HDFYN Operations- og Beredskabsplaner, som vil 
blive afprøvet, indøvet og tilpasset i samspil med FRIVST. Uddannelsen vil også være praktisk med ophold 
ude på de KSN, som bliver oprettet i forbindelse med ENHUDD KSN. 
3. ENHUDD KSN foregår ude i Oksbøl TN, og der planlægges på oprettelse af 2 typer KSN. Det 
ene KSN forventes oprettet på en fast installation under tag og med strøm. Det andet KSN forventes 
oprettet ude i felten, med deraf andre udfordringer for KDODEL.  
4. ENHUDD turnus med de tre stationer er følgende:

 a)  Særlig hjælp til politiet forgår i Brikby, hvor der øves en terrorsituation med fokus på Regler  
 for Magtanvendelse (RFM). 
 b)  Fremrykning med forhold overfor fjenden på kort og lang afstand, hængsel og rensning. 
 c)  Skovkampsbanen med angreb og rensning. 

Fælles for alle ovenstående tilbud er indkvartering og spisning i Oksbøllejren. Dog er der mulighed for  
at gennemføre ENHUDD beredskabsområde (BSO), hvis du (din GRP) ønsker det, eller en anden aktivitet  
i mørke – kunne være PTR tjeneste.

Sidste tilmelding er mandag den 10. august kl. 0800. Hold øje med hjv.dk og får dig tilmeldt via dit HVK. 

Har du spørgsmål, så kontakt HDFYN-OPU01@mil.dk  eller HDFYN-OPU05@mil.dk 

Multifunktionsweekend i Oksbøl
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Formålet med Feltøvelsen er at øve bevogtning af militære og civile objekter.

Scenariet for Feltøvelsen i 2015 er særlig hjælp til politiet. 

Primær øvelsestager fra HDFYN er STHVK, HVKMID, HVKNYB, INFHVK FYN og HVKSVB. 

Sekundære øvelsestager er indikeret med den gule kasse. Sekundær øvelsestager er hele USAM. De 
skal levere soldater til primær øvelsestager, så denne kan opstille hele sin organisatoriske enhed.

Markeringsstyrken vil i år blive formeret af de resterende soldater indenfor USAM, når den primære 
øvelsestager har hele sin organisatoriske enhed opstillet.

Konceptet for Feltøvelsen: 

Feltøvelse – GOLDEN GRIFFIN 
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Major Christian Busch, CHOPU

Igen i år ønsker HDFYN at gennemfører en signaløvelse - 17. september - forud for feltøvelsen.

Øvelsens formål er at træne kompagniernes kommandostationer (KSN) samt distriktets operationscenter 
(OPSC) i modtagelse, behandling samt afsendelse af signaler, på de af HDFYN brugte signalmidler.

Øvelsen giver mulighed for at 

-   Træne KDODEL i at opstille og bemande KSN. 
-   Afprøve egne funktioner i KDODEL. 
-   Afprøve SINE, MOBILTLF, EMAIL og ONEDRIVE til HDFYN - og hertil VHF ved eget HVK. 

Øvelsen kommer omkring de signalmæssige rutiner, og der er også mulighed for at gennemføre den årlige 
alarmeringsøvelse. 

Så brug aftenen til at samle KDODEL og få jeres KSN klargjort til feltøvelsen.

Tidsplan:

1700 – 1900  Klargøring af KSN, modtagelse af opgaver og hertil lidt forplejning.    
1900  Netkontrol opkald (HDFYN er netkontrolstation) ift. SIGO Lilje. 
1900 – 2130 Gennemførelse af signaløvelse med fokus på SIGO Lilje 
2130 – 2200 Afslutning/nedbrydning og intern tilbagemelding.

Har du spørgsmål, bedes de rettet til  
HDFYN-OPU04@mil.dk. 

HDFYN ser frem til en god signaløvelse.

Signaløvelse
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Kaptajn Jan Pank, OPU OPUX7

Rosten med HDFYN rydningsassistenter (RYDASS) er pt. på 7 mand, hvoraf én er på vej i INTOPS, 

og én har orlov til 1. oktober, hvilket vil sige, at vagtrosten kun er på 5 mand. Derfor vil det være 

fantastisk, hvis der er nogle der kunne tænke sig at blive RYDASS. 

Der er særlige krav til at blive RYDASS, der er mentale og fysiske krav, herunder en særlig uddannelse ved 

Ingeniørregimentet (IGR EOD) oppe i Skive. 

Skulle du have interessen for at blive HDFYN RYDASS, så kontakt kaptajn Jan Pank på HDFYN-OPUX7@

mil.dk eller ring: 7213 2736. 

Når Fyn har brug for hjælp – det har vi RYDASS!

***

Lektie cafe.  
Der er mulighed for at komme på HDFYN (Højstrup) om torsdagen og få hjælp til HVS brevskoler eller 

andre HJV læse/skrive emner, hvis man er læsebesværet. 

Tilbuddet er næsten hver torsdag aften, hvor der bl.a. gennemføres kursus i HJÆLP TIL ORDBLINDE. 

Hvis man er interesseret, så ring til kaptajn Jan Pank  7213 2736, for en aftale.

Løst og fast fra OPU

Øvrige kommende aktiviteter.

18-21 JUN Nordisk udveksling på Højstrup 
27 JUN  BM-seminar 
14-16 AUG Borris skydning 
30 AUG  Veteranskydning  
11-13 SEP  Genindkaldelse af reserven 
06-08 NOV Multifunktions weekend i Borris-Oksbøl
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DHL stafet tirsdag den 11. august 2015 på 
Engen i Odense 

Distriktet har et mål - at stille mindst 6 hold á 5 
personer til 5x5 KM stafetløb i årets DHL stafet den 
11. august 2015. VIL DU MED? 

Som udgangspunkt skal i forsøge at få 
samlet et hold med en holdleder fra jeres 
hjemmeværnskompagni. Løbet bliver dermed en 
fælles oplevelse for deltagerne i jeres kompagni. I 
kender hinanden og kan træne sammen op til selve 
løbet. 

Ib Busk Nielsen fra den frivillige stab har indvilliget 
i at være koordinator, så I skal blot tilmelde jeres 
hold eller jer selv til Ib på telefon 50 52 79 20 eller 
mail: ib@brenderup-realskole.dk.

Deltager du, vil distriktet betale tilmeldingsgebyr 
samt en løbetrøje pr. person til de 5 hold. 

Hvad enten du kan samle et hold på 5 eller du 
kommer alene, så KOM UD AF BUSKEN, og meld 
dig til. Yderligere oplysninger omkring løbet kan 
ses på: http://www.dhlstafetten.dk/DHL_Stafetten_
Odense.asp.

Dagen forløber efter nedenstående program: 

Kl. 16.00-17.55 Udlevering af stafetpinde og 
startnumre.  
Kl. 16.45-17.00 Starten går for 5 km-walk  
Kl. 18.00 Starten går for 5x5 km Stafetløb  
Kl. 21.30 Afsluttende festfyrværkeri 

Støtte politiets aktionsstyrke 

Hjemmeværnsdistrikt Fyn er blevet anmodet om at 
støtte politiets aktionsstyrke med figuranter under 
aktionsstyrkens uddannelse i perioden 24. – 28. 
august 15 i Oksbøl området. 

Figuranterne skal møde i kampuniform, og der kan 
ydes tabt arbejdsfortjeneste jf. gældende regler. 

Tilmelding til undertegnede på mail hdfyn-opu01@
mil.dk.

Da det forventes, at et stort antal personer vil 
deltage, vil mail blive registret i datoorden ved 
mig (OPU01), og de 30 første tilmeldte bliver 
dem, der får oplevelsen. 

Nærmere oplysninger tilgår de tilmeldte.

Nyhedsbrev uge 17
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Lotte Bernstoff, IT-OF

Hjælp til HJV.DK 

IT-ELM vil igennem 2015 sørge for, at der vil være rig mulighed for at gennemføre den uddannelse og 
sparring, der giver de mest optimale udbytte for medlemmer, så hjv.dk kan bruges optimalt. 
Derfor laver vi workshop hver måned, hvor man er velkommen til at kigge forbi og få mere viden.

Lørdag 30 MAJ kl. 0900-1700 på Sølund  
Søndag 21 JUN kl. 0900-1700 på Højstrup  
Lørdag 22 AUG kl. 0900-1700 på Sølund  
Lørdag 26 SEP kl. 0900-1700 på Højstrup  
Lørdag 17 OKT kl. 0900-1700 på Sølund

Tilmelding via hjv.dk eller pr. mail til Lotte Bernstorff på hdfyn-it-of@hjv.dk

Superbrugeren kan kontaktes på distriktet tirsdage mellem 1400-2000.

***

De nye bærbar Dell 

De nye maskiner til UAFD har SSD diske.  
Disse har nu ikke godt af at blive defragmenteret, og det er som standard slået til i Windows 8/8.1  
I bedes slå det fra på de nye maskiner eller kontakt jeres IT-BM, hvis den allerede er udleveret.  
Link til en engelsksproget side som beskriver hvordan dette gøres: http://www.thewindowsclub.com/
disable-defragmentation-ssd.

***

Kortpakke

Der er udleveret en harddisk til hvert HVK, med  
en kortpakke til at føre sit situationskort elektro- 
nisk.  
Der kan laves en sikkerhedsafstand fra en  
brand eller en sprængning, og som vist på  
billedet, er det en afstand på 150 m fra  
punktet. 

Nyt fra IT elementet
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Af Charlotte Baun Senhol. 

Frihedsmuseet og Hjemmeværnets markering 
af Danmarks befrielse er blandt motiverne i 
kunstneren Mathilde Fengers nye billedserie fra 
Hjemmeværnet.

Serien blev indviet 10. marts på Københavns 
Rådhus.

14 store oliemalerier med Hjemmeværnet som 
motiv blev i marts offentliggjort for første gang 
på Københavns Rådhus. Udstillingen blev indviet 
af Kronprinsesse Mary, der også er medlem af 
Hjemmeværnet.

Det er kunstmaleren Mathilde Fenger, der 
står bag serien, der har fået titlen "Danmarks 
Hjemmeværn – tradition og fornyelse". Billederne 
kommer vidt omkring og viser aktuelle situationer 
fra Hjemmeværnets uddannelse, indsættelser og 
operationer både nationalt og internationalt.

 Blandt motiverne i serien er også et billede, der 
viser Hjemmeværnets indsats ved Frihedsmuseet, 
som brændte natten til søndag den 28. april 
2013. Mens brandfolk kæmpede mod flammerne, 
sørgede hjemmeværnssoldater for afspærringen 
omkring bygningen. Det lykkedes heldigvis at 
redde 600 kasser med historiske genstande om 
modstandskampen under 2. Verdenskrig, der 
dannede grundlaget for Hjemmeværnets oprettelse 
i 1949.

Mathilde Fenger, der har gjort det historiske 
maleri til sit særkende, har også foreviget 
Hjemmeværnets traditionsrige markering af 
Danmarks befrielse.

Hjemmeværnet på lærred
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Hjemmeværnet på lærred

Fortsætter som vandreudstilling

Efter nogle uger på Københavns Rådhus skal 
oliemalerierne på rundrejse som vandreudstilling 
i hele landet, hvor den vil blive vist i alle 
Hjemmeværnets distrikter. 

Første stop bliver efter al sandsynlighed 
Sønderborg, hvor  hvor Hærhjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland står for fremvisningen. 
Endestationen for udstillingen bliver Vordingborg 
Kaserne, hvor Hjemmeværnskommandoen fremover 
får domicil.

Kunstprojektet har været undervejs godt halvandet 
år, hvor Mathilde Fenger har været rundt i 
Hjemmeværnet og samle inspiration til projektet. 

Udstillingen vises pt. på Hjemmeværns-
museet i Frøslev, og forventes udstillet ved 
HDFYN ved Nytårsparolen 2016.
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Musikken spiller overalt
Træning til årsprøve

 
En regnfuld dag i Esbjerg, (Ribe 
måtte opgives)

Mindehøjtid i Svendborg

 
 
4. maj i Ansgar Anlæg
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Minder fra 2. verdenskrig

02/2015

Monumentet på Frøbjerg Baunehøj

Mindestenen i Mindeparken på Svendborg Kirkegård.

Mindestenen i Ansgar Anlæg i Odense

03/2014



Afsender: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
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