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Så er det tid til at planlægge ferie!

Inden længe går vi alle ind i et nyt ferieår, og dermed er 
det tid til at planlægge ferie. 

Her har jeg et stort ønske til jer. Vi gennemfører i uge 24 
vores uddannelsesuge, og her har du, uanset funktion, 
mulighed for at få den relevante uddannelse. Uddannel-
sesugen afsluttes med en øvelse, hvor hjemmeværnets 
operative indsættelse øves. Uddannelsesugen erstatter 
flere	weekend	og	aftenaktiviteter,	så	derfor	beder	jeg	om,	
at du undersøger muligheden for at holde fri / ferie i uge 
24, så vi igen i år kan samle hele distriktet i Nymindegab. 
Der vil selvfølgelig være mulighed for at få kompenseret 
anvendt ferie og frihed med tabt arbejdsfortjeneste efter 
gældende regler. 

På trods af, at vi i skrivende stund kun er et kvartal inde 
i	2017,	vil	jeg	her	rejse	et	alarmflag	–	vi	skal	have	mere	
gang i rekrutteringen. 

Vi havde i 2016 en mindre nettoafgang, og derfor er fastholdelse fortsat første prioritet, men får vi ikke 
frisket	styrken	med	tilstrækkeligt	nye	medlemmer,	er	vi	en	uddøende	race.	Vi	har	alle	et	ansvar	for	rekrut-
teringen, der er ikke kun en ROF opgave. Over 90 % af dem der melder sig til Hjemmeværnet, gør det 
fordi de i forvejen kender én i Hjemmeværnet. Så hvis hver eneste af Jer, bare hvert fjerde år rekrutterede 
et nyt medlem, ville vi fordoble vores årlige rekruttering. 

Har du rekrutteret et medlem til Hjemmeværnet?

Så er det året, hvor der skal indgås en politisk aftale om et forsvarsforlig for den kommende årrække. 
Vi	har	alle	i	den	proces	et	kæmpe	ansvar,	hvor	vi	skal	sørge	for,	at	give	politikkerne	det	bedst	mulige	
beslutningsgrundlag. Det gør vi ved, at løse alle operative opgaver, sætte fuldt fart på alle uddannelser 
og øvelser, og hver eneste gang sørge for at fortælle historien. Hver gang der blandt familie, venner og 
arbejdskollegaer	tales	om	de	mange	store	koncerter	og	idrætsarrangementer,	der	er	på	Fyn,	farlige	vejr-
fænomener (storme og oversvømmelser), utrygheden ved terror og grænsekontrol – skal I som minimum 
bidrage med – GODT VI HAR HJEMMEVÆRNET! 

Vi ses til aktiviteterne derude!
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Den 8. januar skiftede chefen navn i Hjemmeværnskompagni Langeland fra Bent Møller 
Jørgensen til Kim Fagerli-Schmidt.

Bent	Møller	Jørgensen	har	i	10	år	været	chef	for	kompagniet,	men	ved	nytårsparolen	8.	januar	giver	han	
”førertrøjen”	til	Kim	Fagerli-Schmidt.	 
Begge har i et halvt liv været frivillige i værnet, men deres baggrund for at gå ind i Hjemmeværnet er vidt 
forskellig.

Bent Møller har været med, siden han var 
26 år i 1980’erne: - Godt nok har jeg ikke 
selv oplevet anden verdenskrig, men mine 
forældre og bedsteforældre snakkede om 
det, og mottoet om ”Aldrig mere en 9. april” 
sidder dybt i mig, fortæller han.

Kim Fagerli-Schmidt har været med 
siden 1987, så også i over halvdelen af sit 
liv	er	han	hoppet	i	camouflagetøjet,	har	
trukket i de organisatoriske snore, han 
nu skulle, og været med til at Hjemmeværnskompagni Langeland på ultrakort tid har kunnet mønstre 
frivillige. 
- Jeg er barn af Den Kolde Krig, og i skolen lærte vi, at vi skulle kaste os ned under bordet, hvis der lød en 
luftalarm. Gudskelov er der ikke i dag krigstrusler, men så er der en række andre opgaver, vi hjælper med, 
fortæller han.

 

Ved	parolen	på	Assens	Hjemmeværnsgård	den	6.	januar	fik	
chefen	for	Politihjemmeværnskompagni	Assens,	Preben 
Thomsen,	overrakt	Commanders	Coin	af	oberstløjtnant	
Kent Mikkelsen.

 Personelnyt

 

 
25 års ansættelse i statens tjeneste

Flemming Lyngsie	fik	den	9.	december	overrakt	gratiale	for	25	års	
ansættelse. Gratialet blev overrakt på Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
af	chefen,	oberstløjtnant	Kent	Mikkelsen.

-	Flemming	blev	ansat	som	elev	på	Hjemmeværnsregion	IV	i	decem-
ber 1989, og var i lære hér og på Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn indtil 
december	1991. 
- I årene 1992-93 og igen 1994-95 var han vikar på Hjemmeværns-
distrikt Nordfyn, og fra 1995-99 var han assistent ved Lavvarslings-
distrikt Odense.  
- I 1995 blev han så ansat ved Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn i 
Etterup,	og	da	distriktet	flyttede	til	Højstrup	i	2008,	flyttede	Flem-
ming med.  
- Da Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn blev oprettet i 2011, var det igen 
naturligt, at en af pladserne i det nye distrikt, blev besat af Flem-
ming. Tillykke med jubilæet.

Personelnyt ved OPU sektionen. 
Major O.L. Nielsen, OPU01

Kaptajn Martin Holstebro	startede	den	1.	marts	som	chef	for	logistiksektionen	ved	HDFYN.	Dermed	blev	
hans job ledigt, og er nu slået op forsvarets jobportal.

Major O.L. Nielsen stoppede	som	fungerende	chef	for	OPU	den	1.	marts,	og	kaptajn	B.	Barslund	overtog	
fra	denne	dato	arbejdet	som	fungerende	chef.

Den 1. marts tiltrådte seniorsergent Robert Blohm som medarbejder i OPU. Robert arbejdsområder kan 
ses i HDFYN virksomhedsplan.

Alle disse rokeringer i OPU har medført, at kompagniansvarlige for nedennævnte kompagnier, indtil der 
findes	en	afløser	for	M.	Holstebro,	er: 
- HVK Svendborg, HVK Sydfyn og HVK Langeland - oversergent C. Christensen, OPU 06 
- VFU Ærø - major O.L. Nielsen, OPU 01

Nye frivillige 
Som	ny	friviilig	stabschef	er	Kenn Jespersen udnævnt. 
Fungerende	chef	for	Hjemmeværnskompagni	Kerteminde	er	Jens Refsing Poulsen. 

Ny chef for Hjemmeværnskompagni 
Langeland                         Fyns Amts Avis 14. januar 2017. (uddrag)

Officers Coin
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Nytårsgudstjeneste og parole																																																																																																																															Inge	Jagd	Sørensen,	redaktør						Foto:	Michael	Bielefeldt	

 
Lørdag den 14. januar mødtes godt 300 glade fynske hjemmeværnssoldater til gudstjeneste i 
Skt. Knuds Kirke i Odense samt efterfølgende reception på Odense Rådhus.   

Kompagnifanerne blev ført ind med Feltpræst Henrik Nedergaard i 
front,	og	til	sidst	blev	distriktets	fane	ført	ind	med	distriktschefen	i	
front. 
Hjemmeværnets	Musikkorps	Syd	og	Kor	a’	la	Carte	deltog	med	musik	
og sang.

Flere samarbejdspartnere fra politi og beredskab, fynske folketings-
politikere og lokale fynske politikere samt repræsentanter fra folke-
kirken var mødt op for at deltage i denne festlige start på et nyt år.

Uddrag af oberstløjtnant Kent Mikkelsens tale: Det er en 
gammel tradition, at man ved årets start samles for at sige godt 
nytår til hinanden og samarbejdspartnere. Nu er det tredje år vi 
gennemføre nytårsparolen, så jeg vil nu tillade mig, at kalde HDFYN 
nytårsparole en tradition.

Jeg er blevet beskyldt for, at blande religion sammen med tjenesten 
i Hjemmeværnet. Men dette har ikke noget med ”tro” at gøre, for alle trosretningen er velkomne i 
Hjemmeværnet, men det er for mig, lige så meget en synliggørelse 
af, at det er de samme værdier vi står sammen om i Hjemmeværnet, 
værdier som:         
- Retten til at tro, tænke og tale frit 
- Respekt og Ligeværdighed 
og - at vi giver noget af os selv, for at hjælpe andre. 
 
Værdier som også har præget året 2016. Vi har tilsidesat familier og 
venner for at uddanne os, og efterfølgende blive indsat for at hjælpe 
andre. 
 
Dette godt illustreret ved den operative indsættelse som vi 
iværksatte 2. juledag i forbindelse med stormen URD, og de efter-
følgende udfordringer med stigende vandstande 4. januar. Her var vi 
af Fyns Politi blevet anmodet om at stille 100 mand og tre PMW’er. 
Kl.18.00, da beredskabet skulle være klar, var der ikke 100 mand 
– men 160 mand! For mig bekræfter det, at vi stiller op, når der er 
behov for at hjælpe andre, også selvom det ikke er vores primære opgave.

 
For mig er det vigtigt, at vi holder fast i, at vi er en frivillig militær organisation, hvor vi har en uniform, et 
kommandosystem og ikke mindst våben, fordi vores operative opgaver kræver det.

Paroler er også synonym med tal og statistik. Tal er ikke interessant i sig selv, kun hvis de bliver sat i 
forhold til noget sammenligneligt.

Vores organisation er bygget op omkring tre tandhjul: Opstilling, uddannelse og indsættelse.

Opstilling: Vi er d.d. knap 1400 aktive hjemmeværnssoldater ved HDFYN, og selvom vi i 2016 har 
skrevet knap 100 nye kontrakter, så går vi ud af 2016 med en nettoafgang på 100 soldater. Men 1400 
aktive	svarer	ca.	til	2	fuldt	enkadrerede	hærbataljoner	eller	ca.	½-delen	af	personelstyrken	i	vores	mest	
skarpe hærenhed - 1. Brigade.

Uddannelse:	De	1400	aktive	har	anvendt	ca.	180.000	timer	til	uddannelse.	Hver	aktiv	ved	HDFYN	har	
i gennemsnit leveret 130 timer i 2016, noget mere end lovkravet på de 24 timer. Såfremt timerne skulle 
leveres ud fra lovkravet, skulle vi have været 7500 frivillige ved distriktet.

Indsættelser: Til støtte for Totalforsvaret har vi været indsat 190 gange, hvor de 178 har været til 
støtte for Fyns Politi. Samlet er der anvendt knap 15.000 timer til støtte for Totalforsvaret. Skulle dette 
beredskab	være	løst	af	fuldtidsansatte,	svarer	det	til	ca.	48	fuldtidsstillinger,	eller	omregnet	ca.	24	mio.	kr.	
bare for beredskabet. Det 4 dobbelte af hele distriktets driftsbudget.

Min konklusion på årets tal er, at HDFYN opstiller et økonomisk billigt beredskab, der har uddannet sig til 
at løse alle de operative opgaver, der er blevet stillet.

Vi skal nu ud og kæmpe for vores Hjemmeværn. Så giv den fuld gas med alle aktiviteterne, men husk på 
– det er aktiviteten der tiltrækker, men det er kammeratskabet der fastholder!

Efter feltpræstens prædiken, salmer 
der passede til årstiden samt distrikts-
chefens	tale,	gik	alle	samlet	til	Odense	
Rådhus, for at hilse hinanden godt 
nytår. 

Her blev desuden uddelt distrik-
tets to vandrepokaler. Pokalen 
for største tilgang i 2016 til 
Politihjemmeværnskompagni 
Assens og pokalen for bedste 
skytte til Klaus Bredgaard                                                
Hjemmeværnskompagni Middelfart.
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Siden 1500-tallet har sagnet om Dannebrog været sat i forbindelse med slaget ved Lyndani-
se i Estland den 15. juni 1219 (Valdemarsdag), hvor danskerne vandt herredømmet over det 
nordlige Estland. 

Legenden beretter, at esterne overfaldt den 
danske lejr, selvom disse ellers tidligere 
havde givet udtryk for at ville underkaste 
sig danskerne og gå over til den kristne tro. 
Danskerne var hårdt pressede, og kun fordi 
ærkebisp Anders Sunesen rakte sine hænder 
i bøn mod himlen, kunne et nederlag i første 
omgang forhindres.  
 
Til sidst var ærkebispen dog så udmattet, at 
han ikke kunne holde armene oppe længe-
re, og det så ud til, at esterne ville besejre 
Valdemar Sejrs hær. I dette øjeblik skal et 
rødt korsbanner være faldet fra himlen og have 
givet danskerne sejren.

Legenden var i sin ældre form hverken knyttet til Lyndanise eller til året 1219. I stedet har vi to forskellige 
fremstillinger fra begyndelsen 1500-tallet, der på basis af en ældre kilde knytter sagnet om Dannebrogs 
fald fra himlen til et slag i 1208 ved Felin i Estland. Den ene af disse forfattere skriver i en kommentar, at 
det i virkeligheden foregik i 1219. Og siden har det hedder sig, at Dannebrog faldt fra himlen i 1219.

Imidlertid rummer legenden den kerne af sandhed, at Dannebrog er opstået som korstogsfane i forbindel-
se med de danske korstog i Østersøområdet i 11-1200-tallet. Det hvide kors på rød bund er identisk med 
korsridderordenen Johanitternes mærke.

Det oprindelige Dannebrog, som man mente var faldet fra himlen i 
1208/19, skal ifølge legenden være gået tabt til ditmarskerne under slaget 
ved	Hemmingstedt	i	år	1500.	Frederik	2.	generobrede	flaget	i	1559	og	
ophængte det i Slesvig domkirke, men allerede da skal det have været 
”næsten ødelagt af fugt og ælde”. De sidste rester skal være gået til grun-
de her omkring 1660.

Legenden om Dannebrog
 
Virksomhedshjemmeværnskompagni Syd består af medlemmer, som enten er ansat ved TeleDan-
mark, Danske Statsbaner eller BaneDanmark. Desuden af personer, der har interesse for banedrift, IT og 
telekommunikation eller bare har lyst til, at være en del af Virksomhedshjemmeværnskompagni Syd..

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i 
vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

I	kompagniet	tages	der	hensyn	til,	at	man	har	forskellige	forudsætninger	med	hensyn	til	kompetencer,	
alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.

Kompagniet er aktivt både på Fyn og i Syd- og Sønderjylland.

I en kritisk situation er det utroligt vigtigt, at Danmarks infrastruktur stadig fungerer, herunder også Bane-
drift, Tele- og Datakommunikationen.

Det	er	vores	opgave	at	sikre	og	bevogte	vigtige	installationer,	herunder	centraler,	transmissionsknude-
punkter m.v., samt at kunne udbedre evt. fejl på kabler og udstyr, således at samfundsvigtig drift bliver 
genoprettet.            

Kaptajn Hans Mortensen 
E-mail:	vhksyd-kc@hjv.dk

Ny hjemmeværnsenhed ved distriktet
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I begyndelsen af juni deltog litauiske 
hjemmeværnssoldater i Middelfartområdet 
sammen med fynske kollegaer i Hjemme-
værnets landsøvelse.

Om formiddagen den 9. december 
kom chefen for det litauiske hjem-
meværn, oberst Arturas Jasinskas, 
og chefen for Hjemmeværnet, ge-
neralmajor Finn Winkler, på besøg 
hos Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn på 
Højstrup vest for Odense.

De blev modtaget ved afkørsel 53 Blommenslyst af distriktets motoriserede overvågningsenhed og eskor-
teret til hovedkvarteret på Vibelundvej. Som en del af uddannelsen af politihjemmeværnet, blev krydset 
ved Kalørvej spærret for en kort periode af Hjemmeværnspolitikompagni Odense, så kortegen kunne køre 
frit igennem.

-	Det	de	to	chefer	skulle	se	og	høre	om	under	besøget	er	rydningsassistenterne,	der	hjælper	Fyns	Politi	
med at uskadeliggøre ulovligt fyrværkeri, hundetjenesten og bæltekøretøjer i forbindelse med snebered-
skab - alt det, som vores frivillige hjemmeværnssoldater støtter med, når Fyn har brug for hjælp, fortæller 
chefen	for	Hærhjemmeværnsdistrikt	Fyn,	oberstløjtnant	Kent	Mikkelsen.

Hjemmeværnet indgik i maj i Estland en ny samarbejdsaftale med det litauiske Hjemmeværn, Krašto 
apsaugos	savanorių	pajėgos.	Her	var	cheferne	fra	nordiske	og	baltiske	Hjemmeværn	samlet	til	en	sikker-
hedskonference.	Samarbejdsaftalen	blev	dengang	underskrevet	af	chefen	for	det	litauiske	Hjemmeværn,	
oberst	Arturas	Jasinskas	og	chefen	for	det	danske	Hjemmeværn,	generalmajor	Finn	Winkler.

Aftalen handler om et øget samarbejde inden for uddannelse og øvelsesvirksomhed. Det er ikke første 
gang,	at	det	danske	Hjemmeværn	samarbejder	med	Krašto	apsaugos	savanorių	pajėgos.	Hjemmeværnet	
indledte samarbejde med organisationerne i alle tre baltiske lande, kort tid efter at de havde fået deres 
selvstændighed;	og	faktisk	var	officerer	fra	det	litauiske	Hjemmeværn	de	første	baltere,	der	modtog	ud-
dannelse på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

En del frivillige fynske instruktører deltog i uddannelsen, og adskillige fynske hjemmeværnssoldater var 
weekendværter	for	de	litauiske	kollegaer.

Hjemmeværnet har ud over Litauen også en samarbejdsaftale med Estland. I 2015 fornyede den danske 
forsvarsminister bilaterale samarbejdsaftaler med alle tre lande. Det er som led heri, at Hjemmeværnet 
styrker samarbejdet med søsterorganisationer i Estland, Letland og Litauen.

 Cheferne for det danske og det litauiske 
Hjemmeværn på besøg på Fyn. Inge Jagd Sørensen, RED                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ninna Villadsen, LDIOF

FAKTA OM LITAUISK HJEMMEVÆRN

Krašto	apsaugos	savanorių	pajėgos	(National	Defence	Volunte-

er	Forces)	har	omkring	4.500	frivillige	fordelt	på	seks	enheder,	

der dækker hele landet. Organisationen blev genetableret i 

1991 og har siden 1994 deltaget i internationale, fredsbevaren-

de operationer.

Blandt hovedopgaverne er territorialforsvar af Litauen samt 

personel til host nation support i forbindelse med allierede 

styrker. Desuden støtter det litauiske Hjemmeværn lokale og 

statslige myndigheder, ligesom de bidrager til internationale 

operationer.

To hjemmeværnschefer besøgte Fyn
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 Når Fyn har brug for hjælp! 

 
Et døgn i samfundets tjeneste er slut. 
Inge Jagd Sørensen, redaktør

I starten af januar var 160 fynske hjemmeværnssoldater indsat for at assistere Politiet og Beredskab med 
ambulanceopgaver	og	øvrige	opgaver	i	forbindelse	med	stormflodens	hærgen	på	Syd-	og	Vestfyn.

Kort før midnat tirsdag blev der udsendt varsel til de kompagnier, der skulle iværksætte beredskab og/eller 
indsættelse.	Operationscenter	blev	bemandet	på	distriktet	fra	kl.	11.00	onsdag,	og	torsdag	kl.	09.00	blev	
sidste	melding	afsendt	til	regionen	”mission	completed”.

Kl. 12.00 var de første 15 mand i beredskab.

Herefter kom opgaverne i en lind strøm de næste par timer. Det drejede sig om hjælp til Beredskabet ved 
sikring	af	et	plejecenter	i	Lundeborg,	støtte	til	Beredskabet	på	Assens	Havn,	hvor	vandet	truede	med	at	gå	
over kajkanten, og en afspærring af Strandvejen i Nyborg. En PMV var i klar ved Siø-dæmningen, og en 
PMV ved Thurø-dæmningen samt en MAN-10 ved dæmningen til Helnæs.

Kl. 19.30 var omkring 120 mand indsat i Assens, Fåborg, Ærø, Langeland og Svendborg.

Da mørket kom, steg vandet overalt, og der blev yderligere behov for folk til afspærring af Helnæsdæm-
ningen, afsøgning/varsling i sommerhusområde på Langeland, poster på Rudkøbing Lystbådehavn, af-
spærring/afvisning af personer på hhv. Fåborg og Svendborg havn, lukning af Langelandsbroen og afsøg-
ning/varsling i sommerhuse ved Bognæs på Ærø.

Der skal lyde en stor tak til alle, der gjorde det kolde og våde job i aften- og nattetimerne, men også tak 
til	dem	som	var	i	beredskab	til	at	afløse	eller	forstærke	omkring	på	Fyn,	og	ikke	mindst	tak	til	alle	de	man-
ge hjemmeværnssoldater, der sad hjemme og var helt klar til at møde op, hvis der blev kaldt på dem.

Nu er opgaven løst, og der mangler kun at blive ryddet op, rengjort materiel og køretøjer – og at få tørret 
tøj - herefter er alle igen klar til nye opgaver, hvis samfundet har brug for det.

 

 
Hjemmeværnet på Langeland: Forberedt på evakuering og afspærringer. 
Fyens Stiftstidende 4. januar

Forberedt på evakuering og afspærringer. Fra klokken 18 onsdag den 4. januar står Hjemmeværns-
kompagni Langeland klar til at rykke ud for at hjælpe ved evakueringsopgaver og afspærring af blokerede 
færdselsårer. Ifølge DMI er der risiko for oversvømmelse på Langeland natten til torsdag, og allerede fra 
onsdag aften den 4. januar står hjemmeværnet på Langeland klar til at rykke ud, hvis politiet beder om 
det.	Det	oplyser	kompagnichef	Kim	Schmidt,	som	har	svært	ved	at	spå	om	den	kommende	nats	opgaver. 
- Det er svært at sige noget om. Det ved vi først, når politiet kontakter os med hensyn til opgaver, siger 
han og tilføjer, at hjemmeværnsfolkene står klar med hensyn til at gennemføre evakueringsopgaver og 
afspærringer.

Evakuering vil ske i samarbejde med kommunen. Hvis det bliver nødvendigt at evakuere indbygge-
re	på	Landeland	som	følge	af	de	varslede	vandstandsstigninger,	vil	det	ifølge	Kim	Schmidt	ske	i	samarbej-
de	med	kommunen,	som	skal	finde	indlogeringsmuligheder	til	eventuelt	evakuerede	langelændere. 
- Evakueringsopgaver vil sige, at vi kan blive kaldt ud for at bede folk om at forlade deres hjem. Dem vil vi 
skulle	samle	på	et	evakueringssted,	som	kommunen	har	til	opgave	at	finde,	siger	han.

Venter på et kald fra politiet. Hjemmeværnet på Langeland har adresse på en hjemmeværnsgård på 
Torpevej i Rudkøbing, og kompagniet vil i aftentimerne den 4. januar og frem til klokken 12 torsdag den 
5. januar stå klar med 20 hjemmeværnsfolk. 
Hjemmeværnsfolkene	vil	dog	ikke	sidde	og	vente	på	at	blive	kaldt	ud,	forklarer	Kim	Schmidt. 
- Fra klokken 18 vil vi sidde hjemme med tøjet på og være klar ved telefonerne. Og hvis politiet beder om 
det, så rykker vi ud, siger han.

Understøttet med køretøjer. Kompagniet er på grund af DMI’s varsel om risiko for vandstandsstig-
ninger understøttet med en folkevognsbus, der er leveret af Forsvaret. Desuden råder kompagniet over 
blå blink og materiel til afspærringer. -Vi er også klar til at blive kaldt ud til opgaver, hvor vi skal afspærre 
blokerede	færdselsårer.	Desuden	har	vi	en	pansret	mandskabsvogn	stående	på	Siø,	oplyser	Kim	Schmidt.
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POHVK Svendborg indsat under stormfloden den 4. januar 
Kontaktofficer	M.	H.	Bielefeldt,	Politihjemmeværnskompagni	Svendborg

Endnu en gang står Hjemmeværnet til rådighed for samfundet, når vandstanden begynder at stige i det 
Sydfynske. Både Hjemmeværnskompagni Svendborg, Hjemmeværnskompagni Sydfyn samt Politihjemme-
værnskompagni Svendborg, melder sig klar!

De	tre	hjemmeværnskompagnier,	der	alle	hører	hjemme	på	Hjemmeværnscenter	Sølund,	er	blevet	akti-
veret	og	har	allerede	indsat	8	mand	til	assistance	for	Beredskabet	i	Lundeborg.	Her	skal	de	hjælpe	med	at	
fylde sandsække som skal sikre plejehjemmet.

Der	er	oprettet	en	fælles	kommandostation	på	Hjemmeværnscenter	Sølund	i	Svendborg.	Herfra	koordine-
res alle opgaver, som løbende kommer ind fra Fyns Politi og Beredskabet.

Allerede	fra	klokken	11.00,	den	4.	januar,	stod	kompagnichef	Steen	Olesen,	fra	Politihjemmeværnskom-
pagni Svendborg, klar til at modtage de første ordrer og indhente det fornødne mandskab. Dette betyder, 
at Hjemmeværnskompagni Svendborg melder, at kunne stille med 20 mand fra klokken 18.00.

Ligeledes stiller Hjemmeværnskompagni Sydfyn med friske folk fra klokken 21.00

Det forventes at de tre kompagnier, gennem hele aftenen og natten, skal bruge mellem 20 og 30 mand til 
afspærring,	trafikregulering	og	evakuering,	såfremt	det	skulle	blive	aktuelt.

        Støtte til Fyns Politi i DEC-JAN                                                                                 
Major O.L. Nielsen, OPU01

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns politihjemmeværnsenheder har igen haft travlt med at støtte Fyns politi i 
deres opgaveløsning. 

Opgaverne har været mange; eksempelvis afspærringer af gerningssted bla. ved et skunklaboratorium, 
trafikregulering	i	forbindelse	med	en	væltet	grisetransport	på	motorvejen,	afspærring	i	forbindelse	med	
større brand, hjælp til uddannelse af politiets reaktionsstyrker, afspærring og evakuering i forbindelse med 
vandstandstigningen	i	januar	og	stormen	URD	i	december.	 

Alt i alt har PO enhederne igen leveret en stor støtte til Fyns Politi. I alt 178 gange blev Fyns 
Politi hjulpet i 2016.  

Fyns politis ledelse har også kvitteret for dette store bidrag ved de forskellige nytårsparoler ved 
politikompagnierne og ved diverse møder.
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Koncert med Odense Politiorkester - med tak til Hjemmeværnet

Hjemmeværnet fik stor ros og tak fra Politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen ved årets jule-
koncert med Odense Politiorkester i Odense Koncerthus.

I sin tale sagde hun blandt andet: 
- I  dag er I Odense Politiorkester. Men faktisk er I jo et orkester i to uniformer. 
- I optræder nemlig også lejlighedsvis i Hjemmeværnets uniform. Det er i høj grad også Hjemmeværnets 
fortjeneste, at vi har et så stort og godt Politi- og Hjemmeværnsorkester her på øen. Et orkester, som 
mestrer	både	marcher	og	militærmusik	men	også	har	overskud	til	at	være	et	levende	og	velspillende	
show-orkester. 
- Det kan heldigvis sagtens gå hånd i hånd – vi er jo heldigvis to gode samarbejdspartnere.  
- I politiet er vi rigtig glade for det gode samarbejde, vi har med netop Hjemmeværnet. De gode folk i 
Hjemmeværnet rykker altid ud, når vi kalder. Og de yder en uvurderlig støtte til Dansk politi. Tak for det!

Med	disse	ord	startede	en	forrygende	flot	koncert	med	solisterne	Amin	Jensen,	Kiki	Brandt,	Søren	Okholm	
og	Annette	Heick.	 
Publikum	fik	en	vifte	af	god	musik	og	sang.	Lige	fra	Dansk	Politimarch	over	I	just	called	to	say	I	love	you	
til Søren Banjomus. Små tre timer med fuld musik.  

Med	tre	koncerter	og	omkring	3300	gæster,	blev	julen	igen	i	år	spillet	ind.                

 

               
   
                                                         

   

Hjemmeværnets Musikkorps Syd
Koncerter i 2017. 
Erik Hansen, Musikkorps Syd

Lørdag d. 22/4:	Forårskoncert	i	Ribe	Domkirke	kl.14.	 
Forårskoncerten	i	Ribe	Domkirke	spilles	for	anden	gang,	og	det	er	Ribe	Handelsstandsforening,	Ribe	
Domkirke samt Kulturforeningen Quedens, som er arrangører. 

Torsdag d. 4/5: Mindehøjtideligheden d. 4. maj i Ansgars anlæg i Odense kl.19.  
4. maj Mindehøjtideligheden afholdes hvert år ved Odense kommunes mindemonument i Ansgars anlæg 
med faneborg, bestående af danske og udenlandske faner. 

Torsdag d. 15/6: Valdemarsfesten i Den Fynske Landsby, Odense kl.19.  
Koncert	med	solisterne	Søren	Okholm	og	Sandra	Elsfort	i	forbindelse	med	Valdemarsfesten,	som	i	mange	
år	har	været	afholdt	på	friluftsscenen	i	Den	Fynske	Landsby,	Odense

Søndag d. 27/8:	Herregårdskoncerten	kl.14	på	Søgård,	Søgård	Hovvej	1,	6200	Aabenraa.	 
Det	er	fjortende	gang	koncerten	bliver	afholdt	i	Søgårdlejren,	og	vi	glæder	os	til	endnu	et	hjerteligt	
gensyn med et veloplagt publikum i de naturskønne omgivelser

Lørdag d. 9/9:	Slotskoncerten	kl.15	på	Langesø	Slot,	Langesøvej	146,	5462	Morud.	 
Slotskoncerten	på	Langesø	Slot	er	et	fynsk	traditionsarrangement,	som	startede	op	i	2008,	men	på	grund	
af	manglende	økonomi	måtte	ligge	i	mølpose	i	flere	år,	indtil	Fynske	Frimureres	Fond	i	2012	trådte	til	som	
sponsor	og	som	også	har	sikret	koncerten	i	2017.	

Søndag d.29/10:	Koncert	på	Københavns	Kastel	ca.	kl.1300.	 
Kastelskoncerten	er	en	fødselsdagskoncert	i	anledning	af	Københavns	Kastel	fylder	351	år.	Musikkorpset	er	
sammen	med	andre	af	Forsvarets	musikkorps	inviteret	til	at	fejre	fødselsdagen	med	open-air	koncerter.	

Fakta om Musikkorpset:   
Musikkorpset blev oprettet i 1959 som "HJEMMEVÆRNSREGION IV MUSIKKORPS".  
Navnet	er	"HJEMMEVÆRNETS	MUSIKKORPS	SYD",	og	chef	for	Musikkorpset	er	kaptajn	Johnny	Vest.	

Musikkorpset ledes af Peter Holling, som har været korpsets dirigent gennem mange år. Peter har ved 
sit virke og med sin baggrund løftet musikkorpset betydeligt, blandt andet ved sin eminente sans for 
underholdning	og	show.	Musikkorpset	består	i	dag	af	mere	end	60	aktive	medlemmer,	og	er	forsvarets	
største musikkorps. 

Musikkorpset	har	sit	eget	kor	”Kor	a	la	Carte”,	som	medvirker	ved	vore	koncerter.	Korleder	er	Therese	
Andreasen.
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Odense, lørdag den 7. januar

Sammenlægningen af de vestlige totalforsvarsregioner til én stor Landsdelsregion Vest 
med hovedkvarter i Skive, blev lørdag den 7. januar markeret med parade og fanemarch fra 
Odense Kaserne. 

Lukningen	af	Odense	Kaserne	i	forbindelse	med	regionssammenlægningen	markeres	med	en	fanemarch	
fra	Odense	til	Skive.	Marchen	starter	lørdag	den	7.	janu-
ar kl. 8.00 på Odense Kaserne og bliver en stafet med 
tre hold og slutter i Skive mandag den 9. januar til den 
officielle	kommandooverdragelse.	

Efter	den	traditionelle	hejsning	af	flaget	og	oberstens	
tale begiver knap 25 uniformerede mænd og et par 
kvinder sig af sted på en bidende kold og mørk januar-
morgen.

Med	fanebærer	Michael	Thyregod	i	front	marcherer	de	
af sted med raske skridt. Og det er med god grund. Start-

destinationen er den nu lukkede Odense Kaserne, og 
målet er Skive.

- Vi bliver en rigtig stor region, når de to vestdanske 
totalforsvarsregioner smelter sammen til én. Det vil vi 
gerne være med til at markere på en positiv måde, og vi 
har valgt at gøre det ved at føre Totalforsvarsregion Fyn, 
Syd- og Sønderjyllands kongeligt indviede fane til det nye 
regionshovedkvarter’	fortæller	Michael	Haahr	Thyregod,	
der er ansvarlig for fane-
marchen,	og	som	er	rigtig	

stolt over at have nogen med fra alle seks distrikter i den nye region.  
 
- Det viser både samhørighed, samarbejde og ikke mindst stort engage-
ment fra de frivillige, slutter han. 

211	kilometer	lyder	distancen	på,	og	hjemmeværnsfolkene	forventer	først	
at være fremme omkring klokken 20 søndag aften. Mens de går de første 
skridt lørdag morgen, kan de fremmødte folk fra Hjemmeværnet altså se 
frem til at gå omkring 263.750 skridt endnu, før de er færdige med den 
sidste	march	fra	Odense	Kaserne,	der	symboliserer	lukningen.

 

 Landsdelsregion Vest i Skive er en realitet.

   

 
Der	er	forskel	på	folket.	Marchen	bærer	præg	af	både	traditioner	og	moderne	tendenser.	
Nede	i	rækkerne	blandt	den	yngre	del	af	den	marcherende	gruppe	er	der	cirka	263.680	skridt	tilbage,	da	
den	første	march-selfie	bliver	taget.	 
Længere	fremme	har	to	herrer	i	den	ældre	del	af	flokken	nærmest	identiske	store	moustaches,	der	leder	
tankerne	tilbage	på	1800-tallet,	hvor	britiske	officerer	blev	påbudt	at	bære	overskæg.	

Med	stolte	og	seriøse	miner	følger	de	fanebæreren	videre	på	den	lange	vemodige	march,	der	samtidig	
markerer starten på et nyt militært eventyr for mange af dem, der har holdt til på kasernen

Skive, søndag, den 8. januar

Alle	er	ved	godt	mod,	dog	har	en	enkelt	marchgænger	måtte	trække	sig	
grundet en skade.

Kvartermarchen	er	godt	afsluttet	og	fanen	er	afleveret	i	Skive.	Fra	først	til	
sidst	var	humøret	højt	blandt	marchdeltagere	(og	hjælpere).	Alle	fik	over-
rakt	en	erindringsmedalje	ved	en	lille	ceremoni	søndag	aften.	

Mandag	må	støvlerne	på	igen,	for	da	bliver	fanen	officielt	ført	ind	på	Skive	
Kaserne, hvor først oberst Flemming Agerskov og efterfølgende general-
major	Finn	Winkler	tager	imod	marchholdet.	

Mandag den 9. januar 2017 blev en historisk dag, for der blev oberst Flemming Agerskov 
indsat	som	den	første	chef	for	den	nye	Landsdelsregion	Vest,	der	dækker	hele	Fyn	og	Jylland.

Ved	en	officiel	ceremoni	overdrog	Chefen	for	Hjemmeværnet,	generalmajor	Finn	Winkler,	mandag	efter-
middag kommandoen fra den tidligere Totalforsvars-
region	Nord-	og	Midtjyllands	chef	(oberst	Mogens	
Bech)	til	chefen	for	den	nye	”storregion”	Landsdels-
region Vest, oberst Flemming Agerskov.

En	regionschef	ved,	hvor	meget	tid	der	skal	bruges	
på jobbet, for det hele er på de frivilliges betingelser. 
Og	som	chefen	for	Hjemmeværnet,	generalmajor	
Finn	Winkler,	fint	formulerede	det	i	sin	tale:	”Hvor	
der er fritid, er der hjemmeværn”.
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Den 3. november 2007 indviedes Totalforsvarsregion Syd nye fane af Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe, der i dagens anledning var med til en højtidelighed på Flakhaven i Odense. 

Den 7. januar 2017 forlod fanen igen Odense,	for	at	blive	sat	i	kvarter	hos	chefen	for	den	nye	
Landsdelsregion Vest, der er en sammenlægning af Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland og 
Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland.

Fanen	har	i	disse	ca.	10	år	været	brugt	ved	rigtig	mange	interne	og	eksterne	lejligheder,	og	hér	kan	ses	
eksempler:

2007: HMD overrækker fanen til oberst Keller Nielsen 
2008: 4. maj mindehøjtidelighed i Ansgar Anlæg, Odense 
2009: 15. april fejres Hjemmeværnets 60 år (Nymindegab) 
2010: 16. april fejres HMD 70 år (København) 
2011: 4. maj mindehøjtidelighed i Ansgar Anlæg i Odense 
2012: 14. januar fejres HMD 40 års Regeringsjubilæum (København) 
2012: 6. juni ankommer HMD med Dannebrog til Faaborg 
2013: 5. juni ankommer HMD med Dannebrog til Bogense 
2014: 19. juni ankommer HMD med Dannebrog til Odense 
2014: 20. juni ankommer HMD med Dannebrog til Marstal 
2015: 16. april fejres HMD 75 år (København) 
2016: 8. september ankommer HMD med Dannebrog til Rudkøbing 
2017:	7.	januar	afmarch	til	kvarter	i	Skive.

 
                                                                         

 
Totalforsvarsregion Syd’s kongeligt indviede fane

Billeder på denne side er fra 
årene 2007-09.

 
Billederne på denne side er fra 
årene 2010-17
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Sneen truede igen Fyn i februar   
 
Fyens Stiftstidende, 24. februar 2017.

Bæltekøretøjer står standby

I	Otterup	og	Glamsbjerg	har	Fyns	Politi	placeret	pansrede	mandskabsvogne	på	larvefødder	i	tilfælde	af,	at	
sneen	lægger	sig,	og	ambulancerne	ikke	kan	komme	frem.

- Vi kigger løbende på prognoserne, der kommer fra DMI, og vi er ude i marken og kigge med egne øjne. 
Så tager vi bestik derfra, fortæller Fyns Politis indsatsleder. Hvis sneen kommer: Bæltekøretøjer klar til at 
hjælpe.

Selv om sneen ikke vælter ned 
torsdag aften holder to bælte-
køretøjer klar til at hjælpe fyn-
boer i nød, hvis nu vejret skulle 
arte sig som meteorologerne 
har sagt.

Torsdag aften er der ingen vold-
som snestorm over Fyn, men 
der er stadig risiko for, at sneen 
kommer væltende ind over øen 
i løbet af natten.

Derfor har Hærhjemmeværsdistrikt Fyn efter en forespørgsel fra Fyns Politi parkeret to af de tunge bælte-
køretøjer på Fyn. Et i Glamsbjerg og et i Otterup.

Ved hvert af bæltekøretøjerne sidder to af de frivillige fynske hjemmeværnssoldater klar til at rykke ud, 
hvis	en	ambulance,	en	brandbil	eller	politiet	får	problemer	med	køre	ud	til	ulykker.

Det	fortæller	oberstløjtnant	Kent	Mikkelsen,	der	er	chef	for	Hærhjemmeværnsdistrikt	Fyn. 
- Vi er spændte på, hvor meget sne der nu kommer. Det er vores opgave at assistere politiet eller andre i 
beredskabet, hvis de får problemer, og det er Fyns politi.

Hjemmeværnsfolket mødte klokken 16 og har vagt i 12 timer af gangen. 
- Vi håber på, at vi i morgen formiddag kan ophæve beredskabet, siger Kent Mikkelsen. 
 
De frivillige fynske hjemmeværnssoldater var senest indsat i lokalt beredskabssammenhæng i forbindelse 
med vinterens voldsomme stormvejr og oversvømmelser.

 
C.	Hermansen,	Fyens	Stiftstidende,	23.	januar

Tidligere sergent i forsvaret Christian Grøn-
negaard West har meldt sig ind under Hjem-
meværnets faner i Assens, for blandt andet 
at udvikle og beholde de færdigheder, han fik 
gennem sin karriere i Forsvaret.

I	2008	var	30-årige	Christian	Grønnegaard	Wests	
uniform sandfarvet med Dannebrog på venstre skul-
der, mens omgivelserne var Afghanistans bjerge med 
det varme sand under de store militærstøvler. 
I 2017 er uniformen grøn, stadig med Dannebrog 
på venstre skulder, mens omgivelserne er ændret markant. Omgivelserne er nemlig Assens Kommune, og 
Christian	Grønnegaard	West	er	ikke	længere	sergent	under	Forsvarets	faner,	men	derimod	under	Hjemme-
værnets, og derfor er det nu grønt græs og asfalt, der er underlaget for de store militærstøvler.

Den tidligere sergent i Forsvaret har siden sommer været aktivt medlem af Politihjemmeværnskompagni i 
Assens. 
- Jeg meldte mig ind, fordi jeg lidt savnede den verden, jeg kom fra i Forsvaret. Og gennem Hjemmevær-
net kunne jeg fortsætte med det på et niveau, der gjorde, at jeg også kunne have tid til at være andet 
end	grøn,	siger	Christian	Grønnegaard	West.

En aktiv plads i kompagniet i Assens har derfor givet ham muligheden for at gøre noget af det, han er helt 
vild med. 
- Jeg holder aldrig op med at være en stor legedreng. Jeg vil gerne lege krig, og det har jeg mulighed for 
her, samtidig med, at jeg hjælper, når der opstår problemer, siger han.

Fastholdelse af færdigheder. 
Lige	nu	er	Christian	Grønnegaard	West	i	gang	med	at	skrive	sit	speciale	i	erhvervsøkonomi.	Derfor	er	det	
Hjemmeværnet, der kan hjælpe ham med at holde erfaringerne fra Forsvaret ved lige. 
-	Jeg	får	i	høj	grad	lov	til	at	holde	de	færdigheder	og	evner	ved	lige,	som	jeg	fik	under	min	tid	i	Forsvaret,	
og jeg kan få lov til at uddele den viden til andre. De muligheder får jeg ikke i det daglige, siger han.

Derudover betyder det også noget at gøre en forskel. 
- Den opgave, der har overrasket mig mest, er nok, da oversvømmelsen kom til Assens, og vi skulle hjæl-
pe med at sætte sandsække op og meget andet. Opgaven var en meget større udfordring, end jeg så til 
at	starte	med,	og	jeg	fik	virkelig	brugt	nogle	af	de	kompetencer,	jeg	har	med	mig	fra	Forsvaret. 
-	Jeg	så	situationen	fra	en	anden	side,	fordi	jeg	fik	lov	til	at	hjælpe	dem,	der	kom	og	var	bange	for	at	
miste hus og hjem.

 
Fra Afghanistan til Assens
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  Øvelse BLÅ NEGL                                                                                            Johnny Larsen, HDFYN vinterberedskabet-

 
Personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Fyn støttede igen ved Øvelse Blå NEGL, 
der	blev	gennemført	i	weekenden	24-26.	fe-
bruar, med to pansrede mandskabsvogne, der 
dog pga. beredskabet var lånt i Oksbøl.  
 
10 mand fra ”vinterberedskabet” deltog med 
transport af grupperne fra én post til den 
næste. Undervejs udførte de sanitetsopgaver, 
som blev vurderet af en kontrollant, en af-
grænset med dog vigtig opgave.

 
Nedenstående er fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjyllands hjemmesi-
de på hjv.dk

Blå negl satte rekord.  
Med	234	deltagere	blev	der	sat	deltagerrekord,	da	Hjemmeværnets	barske	patruljekonkurrence,	Blå	Negl,	
blev	gennemført	i	denne	weekend.

Blå Negl har været et tilbagevendende højdepunkt for hjemmeværnets patrulje-entusiaster siden 1998, og 
betragtes	i	dag	som	den	største	konkurrence	af	sin	art	herhjemme.	

Konkurrencen	har	ry	for	et	stort	frafald,	og	igen	i	år	var	andelen	af	udgåede	hold	stor,	idet	58	af	de	76	
startende hold udgik.

De første, der slukørede måtte vende tilbage til startstedet, var Mikkel og A.T. – to hjemmeværnssoldater 
fra Infanterikompagni Holstebro. Og det var hverken det barske terræn, vabler, kulde eller de jagtende 
soldater	fra	Hunter-Force,	der	var	skyld	i	retræten.	 
- Det er voldsomme smerter i min sidste tilbageværende visdomstand, som gør, at jeg ikke kan fortsætte. 
Det er møg ærgerligt, men smerterne er simpelthen for voldsomme, sagde 22-årige Mikkel Sørensen, da 
han var sat i venteposition på Øster Starup Skole, hvorfra de 234 gængere var sendt af sted et par timer 
tidligere. 

Begge hjemmeværnssoldater er også tjenestegørende konstabler i Forsvaret, og da A.T. havde appetit på 
at	fortsætte,	blev	han	en	del	af	Hunter-Force,	som	i	år	var	på	250	soldater	fra	Danmark,	Tyskland,	Finland	
og Sverige.  

 
Med udgangspunkt på skolen i Egtved, var det i år et 192 km2 stort område mellem Vejle og Kolding, 
som dannede rammerne for de mange prøvelser og strabadser, som patruljefolkene skulle igennem, inden 
vinderne af Blå Negl 2017 var fundet, søndag formiddag. 

Blå	Negl	er	en	konkurrence,	hvor	patruljer	á	2	-	eller	6	mand	sendes	ud	på	en	kort	eller	lang	rute	på	hhv.	
20	og	ca.	40	km.	Det	er	dog	i	fugleflugt,	og	antallet	af	kilometer	som	deltagerne	på	lang	rute	tilbagelæg-
ger, kan komme helt op på 60 km. 

I år havde ruten 15 poster, hvor gruppen skal løse opgaver og den bedømmes blandt andet ud fra tid og 
korrekt feltmæssige optræden. I år talte posterne blandt andet, panserkendingstest, førstehjælp, feltfor-
hindringsbane, passage af vandløb, våbenlære samt rappelling indvendig i en 18 meter høj kornsilo. 

Det er dog ikke selve opgaverne, der bliver frygtet mest af de seje patruljefolk. Det er derimod udfordrin-
gerne	ved	at	finde	vej	til	posterne	i	mørke	kombineret	med	et	barskt	terræn	og	den	store	Hunter-Force,	
hvis opgave udelukkende var at fange de i alt 76 startende to- eller seksmands patruljer, som bevægede 
sig	rundt	i	det	mørke	Midtjylland	i	weekenden.	

Traditionsvis har Blå Negl mange udenlandske deltagere, og i år var ingen undtagelse. Blandt andet deltog 
93	tyskere	i	konkurrencen.	Det	kunne	også	ses	på	resultatlisten,	da	Blå	Negl	blev	blæst	af	søndag	mor-
gen,	idet	tyske	hold	løb	med	førstepladsen	i	konkurrencen	på	den	lange	distance	for	såvel	to-	og	seks-
mandshold. Derimod var det to danske hold, der løb med 
såvel	1.	som	2.-pladsen	på	den	korte	distance	for	to-mands	
hold. Her blev Mark Jensen og Riki Petersen nr. et og Kas-
per Haurum og Simon Kjær nummer to.   

Flyverhjemmeværnets	overvågningsfly	deltog	også	i	jagten	
på patruljefolkene, og når alt støttepersonel tælles med, 
runder det samlede antal deltagere i Blå Negl 700 personer 
– hvilket også er rekord. 
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Grænseenheden 
       

                                                                                                                          Inge Jagd Sørensen, redaktør                   
 
Den 7. marts havde jeg lejlighed til at ledsage Kent Mikkelsen på et besøg ved distriktets folk 
ved den dansk-tyske grænse. 

Først og fremmeste var det, der slog os, at der var en ualminedelig god kemi blandt de folk fra hold 1, der 
var samlet for at snakke med os. Der var varme og humor, og det var klart at se, at de havde det godt 
med hinanden. For dem var det ikke et arbejde, men det var blevet en livsstil.

HDFYN sendte fra starten 26 mand afsted, og med den naturlige afgang og tilgang der har været, er tallet 
i dag 25. Fint og stabilt.

Deres tilstedeværelse er netop blevet forlænget, og pt. skal der være hjemmeværnsfolk ved grænsen til 
september i år, men der er allerede rygter om, at det igen forlænges. Størstedelen af dem vi mødte, var 
klar til at blive der i længere tid, hvis det bød sig.

Opgaven er at støtte politiet ved de tre store grænseovergange Kruså, Padborg og Frøslev, 
med en lille afstikker af og til på grænsen ved Sæd. Alle steder står hjemmeværnsfolkene 
side om side med folk fra politiet.

De	fortalte,	at	accepten	er	stor	fra	de	folk	de	arbejder	sammen	med.

Folkene,	de	fleste	med	grad	af	konstabel,	arbejder	24/7	i	et	treholdsskift,	med	en	uge	arbejde	og	en	uge	
fri.	De	er	blevet	flyttet	fra	den	første	position	til	en	nedlagt	efterskole	i	Rinkenæs,	der	er	anneks	til	et	
lokalt hotel, og her bor hjemmeværnsfolk og politi side om side.

De	faciliteter	vi	fik	vist,	var	rigtig	gode.	Der	var	afslapningslokaliteter	som	gymnastiksal,	billarområde,	
bløde stole, og et godt køkken, hvor de, der ikke var på vagt, sammen fremstillede mad. (dagens ret var 
god og stærk....)

Værelserne	var	fine,	dog	var	der	lidt	problemer	med,	at	når	man	skulle	sove	om	dagen,	var	der	en	del	
trafikstøj,	som	generede	nogen	af	dem.	Der	var	også	enkelte,	der	måtte	ud	på	gangen	for	bad	og	toilet,	
men generelt ok.

Tak drenge for en god eftermiddag og tak for 
mad.

Kent Mikkelsen og Inge Jagd Sørensen.
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Formålet med førstehjælpskurser er at give kursisterne viden, færdigheder og holdninger, 
der gør dem i stand til at yde førstehjælp ved alvorlige og livstruende situationer.

Assens. 
Politihjemmeværnskompagni Assens gennemførte den 23. og 25. februar 2017 et 14 timers 
førstehjælpskursus. 25 kursister fra eget kompagni og 2 fra politihjemmeværnskompagni Svendborg 
bestod kursus.

De lærer bl.a. at yde hjertelungeredning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning samt at bruge 
en hjertestarter.

Odense. 
Stabskompagni Fyn gennemførte tidligere på året et 30 timers førstehjælpskursus med 35 kursister.

Flere er klar til at yde førstehjælp Udvekslingsbesøg i Norge 
        Jan Pank, OPUX7

 
Der afholdes i år udvekslingsbesøg i Norge 
(Trondheim) i perioden 15 – 18. juni.

Der	skal	atter	dystes	i	militære	discipliner,	som	
eksempelvis kan være: Skydning – Førstehjælp – 
Håndgranat kast – anden militær færdighed. Det 
er	det	afholdende	land	der	vælger	disciplinerne.

HDFYN deltager med et hold på 10 personer og 2 
ledere. 

Der vil blive sammensat hold fra de deltagende 
lande (Norge – Sverige – Danmark).   
Udvælgelsen af deltagerne er i gang.

Der vil efter afholdelsen af udvekslingsbesøget blive skrevet indlæg til Distriktsnyt.
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Uddannelsesugen ved HDFYN i Nymindegab i perioden 9. juni til 18. juni.

I 2016 blev uddannelsesugen blandt andet kendt for ”Eventyrets Land”, et land hvor alting kunne ske og 
skete - med over 400 deltagere. 
Vi har nu i 2017 justeret i planen fra 2016, og fastholdt alt det bedste fra 2016 i dette års 
uddannelsesuge.

Uddannelsesugen	begynder	fredag	den	9.	juni,	med	at	hele	HDFYN	flytter	til	Nymindegab.	Vi	begynder	
med uddannelsen allerede den 9. juni, og den sidste uddannelse slutter søndag den 18. juni.

Uddannelsesspor 
I	år	arbejder	vi	med	uddannelsesspor.	Det	betyder,	at	du	som	frivillig,	kan	finde	det	spor,	som	tilknytter	
sig netop din funktion, og følge dette uddannelsesspor lige fra start til slut. Hvis der er uddannelser, der 
er planlagt i det uddannelsesspor, som du har valgt, som du allerede har, så er der mulighed for at du 
kan skifte spor undervejs, så du igennem ugen kan springe fra uddannelsesspor til uddannelsesspor, og 
sammensætte den uddannelse, du vil. Således får du en god oplevelse under uddannelsesugen, og måske 
opnår du følelsen af, at have været i ”Eventyrets land”.

Uddannelsesambassadører 
Vi har i år bedt hvert kompagni om at udpege 
en uddannelsesambassadør, som skal være 
bindeleddet mellem distriktet og ud til den 
frivillige, så vi den vej igennem tilsikrer, at DU får 
sammensat netop den uddannelse, DU ønsker 
dig.Uddannelsesambassadørerne er udpeget den 
27. marts, hvorefter vi begynder uddannelsen af 
disse.

 

Uddannelsesuge 24 i Nymindegab                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Bjarne Barslund, OPU03                                       

  
Folder 
Folderen, der beskriver uddannelsessporene 
og de enkelte moduler under uddannel-
sesugen, udsendes primo april. 

Vi ses i uge 24!

 
Tilmelding via aktivitetsmoduler på hjv.dk. 
Tilmeldingsfrist 1. juni.
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Distrikt inkl. depot er lukket således:
26 MAJ: Kr. Himmelfartsdag
Uge 29-30: Sommerferie
27-29	DEC:	Juleferie

På nedenstående datoer er der reduktion i åbning:
10-12 APR: minimumbemanding og ikke aftenåbent.
Den 1. maj er SEK/DEP ikke til stede
I hele juli måned er der ikke aftenåbent på DEP/SEK
I uge 42 er der ikke aftenåbent på SEK/DEP

Kørepenge 
Kørepengesatsen fra 1. januar 2017 er 1,93 kr.

Nr. 49-2016
Civil- til militær førstehjælpsinstruktør 
Har	man	bevis	på,	civilt	at	have	gennemgået	og	bestået	en	af	Dansk	Førstehjælpsråds	godkendt	instruk-
tøruddannelse, kan man med en dags uddannelse ved Forsvarets Sundhedstjeneste, også blive godkendt 
militær instruktør. 

Den supplerende uddannelse består af under-
visning i gennemførelse af forsvarets mærke-
prøve i førstehjælp. Har man aldrig gennem-
ført denne skal man dog regne med to dages 
uddannelse. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendel-
se	til	C.Christensen	på:	hdfyn-opu06@mil.dk

 

Sekretariatet

 

Uddrag af nyhedsbreve

Mønstring 2017 
    

 
105 personer har nu de sidste 3 år deltaget i mønstringsuddannelsen.	En	uddannelsesweekend,	
hvor alle kan deltage og alle bliver udfordret. 

I år har vi videreudviklet de gode moduler, der var sidste år, og har fokus på enkeltsmandsfærdigheder.

Det du får ud af det er, at du bliver en bedre faglig soldat. Du vil have dit våben med dig hele tiden, og du 
får lov at bruge det. 

Vi vil, som de andre år, sørge for at vi indkvartere os i egen bygning, og vi har vore egne instruktører.

Kom	og	få	en	weekend	som	du	vil	huske	fremover,	følg	kammeratskabet	og	få	nye	venner,	som	du	vil	
møde år efter år.

Du	forpligter	dig	ikke	til	yderligere	tjeneste	end	denne	weekend	årligt.	

Vi	vil	glæde	os	til	at	give	dig	en	oplevelse	i	Nymindegablejren,	som	sætter	en	flot	ramme	for	weekenden.

Tilmelding kan ske direkte på hjv.dk, eller blot på mail til hdfyn@hjv.dk.

Har du brug for at få afklaret et spørgsmål – så ring på 7213 2732 – kaptajn John Bünger
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AKOS 2017
 
FRE	21	APR	 USAM-N:	Hevring	weekend

TOR 04 MAJ 4.maj på Sølund 
FRE 05 MAJ 5. maj på Frøbjerg 
MAN	08	MAJ	 CH,	KBM,	FSBM	møder 
TIR 09 MAJ KOF, ROF, FORPL møder  
ONS 10 MAJ NK, UDDSTODF, SIGBM, IT møder  
30	MAJ	–	02	JUN:		 POHVK	ODE	(NYM),	Gruppekonkurrence	(Midtfyn)	

10-18 JUN:  Uddannelsesuge 24 (Nymindegab)
15-18 JUN:  Udvekslingsbesøg (Norge)

14	AUG:		 	 CH,	KBM,	FSBM	møde
15-17 AUG:  DHL stafet
15 AUG:   FORPL møde
16 AUG:   NK, UDDSTOF, SIGBM, IT møde
17 AUG:   INS, SKYLÆ, HISTORIKER møde
19-20 AUG:  Skyttestævne (Borris)
26 AUG:   Veteranskydestævne (Rødskebølle)
29 AUG:   KOF/ROF møde

01-02 SEP:  TAKTRÆN
15-17 SEP:  HDFYN feltøvelse (Korsør)
24 SEP - 07 OKT:  Øvelse Viking Star 

06-08 OKT:  USAM-INF

02	NOV:		 	 KC	møde/USAM-N	og	USAM-INF	
04-05 NOV:  LPU1/1
06 NOV:   NK, UDDSTOF, SIGBM, IT møde
07 NOV:   KOF/ROF, FORPL møde
08 NOV:   ÌNS, SKYLÆ møde
15	NOV:		 	 KC	møde/USAM-E	(Slipshavn)
16	NOV:		 	 KC	møde/USAM-S	(Sølund)
18-19 NOV:  LPU 1/2.
22	NOV:		 	 KC	møde/USAM-MV	(Ringe)
25 NOV:   BM seminar

Tidspunkt og tilmelding ses på hjv.dk. 
Der tages forbehold for ændringer.

Dele af den lovpligtige uddannelse er som bekendt lagt ud til lokal gennemførelse, og det har affødt nogle 
spørgsmål.	Mange	af	dem	kan	du	finde	svar	på	i	den	nye	LPU-brochure	samt	på	hjv.dk/oe/HVS	under	
‘Ofte stillede spørgsmål’. Alle uddannelsesbeskrivelser til LPU ligger på hjv.dk/oe/HVS under ‘Lovpligtig 
uddannelse’ (vælg værn til højre på siden).

LPU 1 gennemførtes første gang ved HDFYN den 4-5 og 18-19. marts. Den gennemføres igen 
i uge 24 samt 4-5 og 18-19. november. 

 
Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse (LPU) er en Grundlæggen-
de Militær Uddannelse, som skal gennemføres af alle nye medlem-
mer, der ikke har aftjent værnepligt eller har tilsvarende uddannelse 
fra forsvaret. Den Lovpligtige Uddannelse består af 4 kurser. Alle 
4 kurser skal være gennemført inden 3 år efter optagelse i Hjem-
meværnet, og Lovpligtig Uddannelse 1 (LPU 1) skal gennemføres 
indenfor det første år.   
Kurserne gennemføres af Hjemmeværnsskolen og afholdes ved 
uddannelsescentrene.	LPU1	og	LPU4	kan	både	afholdes	på	skolen,	
ved distriktet eller i underafdelingen - spørg dit eget kompagni.  
LPU 2 er fælles for alle grene af Hjemmeværnet og indeholder 

grundlæggende emner som bl.a. våbenuddannelse, førstehjælp, 
SINE terminal (radiosystem) og hjemmeværnsmedlemmers hjælp til politiet. Uddannelsen varer 9 dage og 
starter typisk fredag og løber til søndag ugen efter.  

Den Lovpligtige Uddannelse varer sammenlagt 250 timer. 
For at gennemføre Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse er det nødvendigt at være i almindelig god 
form. Hvis du ikke er vant til at bevæge dig til dagligt, kan 
det være en god idé at gå eller løbe nogle ture i perioden 
op til starten af uddannelsen.

Bootcamp (bevogtningssoldat) 
I	stedet	for	at	tage	den	lovpligtige	uddannelse	som	fire	
moduler, der kan være adskilt i tid og sted, kan du gen-
nemføre hele din lovpligtige uddannelse på én gang i en 
såkaldt	’Bootcamp’.	 
Bootcampen	varer	23	dage	og	gennemføres	i	juli	i	Skive	og	
i august på Sjælland.

Nye LPU-brochurer. 
Brochurerne	for	den	opdaterede	lovpligtige	uddannelse	kan	nu	findes	og	bestilles	under	‘Publikationer’	på	
hjv.dk/oe/HVS. 

Velkommen på Lovpligtig uddannelse 
(LPU)   

34          DISTRIKTSNYT 1-2017               DISTRIKTSNYT 1-2017       35



34 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ] 35DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn havde mulighed for at stille 
personel til denne internationale mission MINUSMA på Bali.

Hjemmeværnet er af Værnsfælles Forsvarskommando blevet anmodet 
om	at	støtte	Flyvevåbnets	C130J-detachement,	som	skal	udsendes	til	FN-
missionen MINUSMA til Mali i perioden maj til november 2017. 

Støtten består i en bevogtningssektion à 12 soldater, hvor føreren 
udpeges blandt Hjemmeværnets faste personel. De resterende 11 
soldater skal rekrutteres blandt reservestyrken herunder de frivillige. 

Udsendelsen	deles	op	i	to	hold	af	hver	ca.	3	måneder.	

FN bidrag til MINUSMA: 
25. april 2013 vedtog FN en fredsbevarende styrke til Mali  
MINUSMA skal  
–	støtte	den	politiske	proces,	 
– bidrage til stabilitet og sikkerhed,  
–	beskytte	civile,	 
– støtte humanitær bistand, og  
–	returnering	af	internt	fordrevne	og	maliske	flygtninge	i	nabolandene.	

MINUSMA har vide beføjelser for at udføre sine opgaver.

Fakta 
– 12.000 soldater, 
–   1.000 politi, 
–			1.400	civile. 
Bidragsydere; Afrika, Asia, Tyskland, Holland, Sverige, Norge og Danmark.

Efter afholdte informationsmøder og diverse test er der to personer fra distriktet, som er 
blevet udvalgt som reserver, hvis nogen fra bruttoholdet får forfald.

Hjemmeværnet og mission MINUSMA 
                                                  Major O.L.Nielsen, OPU01
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Nyt fra Hjemmeværnsskolen 
 
Omskoling til ”Instruktørvirke i Forsvaret. 
”Den gamle orange ”Undervisning i praksis” er skiftet ud med ”Instruktørvirke i Forsvaret” (IFV). Derfor 
har vi justeret instruktørkurset – både forkurset og tilstedeværelsesdelen, så det følger den nye bogs 
termer. Det første nye instruktørkursus kører i uge 5, og igen i april, juni (på engelsk), august og oktober, 
hvor der er masser af pladser. Har du det gamle instruktørkursus kan du fortsat undervise. Hvis du er 
lærer på instruktørkurset, kræver det dog en omskoling til IVF’en. Vi arbejder dog på en løsning med 
3-dages	opdateringskurser	for	alle	instruktører,	så	vi	har	fælles	fodslaw	i	hele	Hjemmeværnet	samt	resten	
af Forsvaret. Indtil det sker, og alle er opdateret på IVF’en, har vi en pragmatisk tilgang til gennemførelsen 
af kurser. Vi melder selvfølgelig ud, så snart vi har datoer for opdaterings-kurserne.

Nye forkurser til informationskurser. 
Det er en dårlig start på kursus at møde op og opdage, at man skulle have lavet et forkursus, som man 
ikke kendte til. Derfor gør vi opmærksomme på, at der er online forkurser tilknyttet Sikkerhedspolitisk 
Grundkursus og Historikerkursus, og i nærmeste fremtid også Redaktørkursus. Kursisten skal selv tilmelde 
sig	på	ICEcore,	men	det	er	distriktets	ansvar	i	sidste	ende,	at	kontrollere	om	kursisterne	lever	op	til	
kravene. Hjælp derfor gerne os og jeres folk med at tjekke, om de opfylder forudsætninger for at møde 
på kursus, så de får en god oplevelse!

Nyt kampagnesite. 
I har måske hørt om ‘blivbefalingsmand.dk’, som er et nyt kampagnesite lavet i samme design som 
rekrutteringssitet ‘vistillerop.dk’. Sitet har til formål at rekruttere kommende befalingsmænd, men har 
også	det	formål	at	få	flere	af	dem,	der	allerede	sidder	i	en	fører-funktion,	men	MANGLER	den	relevante	
uddannelse, til at tage den. Vi håber at I alle vil tage sitet i brug og også opfordre andre til at tage testen, 
som	vi	selv	synes	er	både	underholdende	og	et	godt	redskab	til	refleksion	og	grundlag	for	samtale.	

Frivillige og ansatte får ny app. 
Den nye HJV-app er et supplement til de digitale kommunikationskanaler og gør vejen til nyheder og 
information om Hjemmeværnet kortere for både ansatte og frivillige i Hjemmeværnet.  
Fremover	kan	der	dukke	en	notifikation	op	på	smartphonen,	når	der	er	en	nyhed,	som	vedrører	dine	
interesser i Hjemmeværnet eller vigtig information, du bør have kendskab til. Hjemmeværnskommandoen 
har nemlig udviklet en ny app, som gør det lettere for dig at holde dig opdateret om, hvad der sker i 
Hjemmeværnet, og som sikrer, at den praktiske information er 
lige ved hånden.  
 
HJV-app’en	er	et	supplement	til	HJV.dk,	som	stadig	er	centrum	
for kommunikationen i Hjemmeværnet.  
Du	kan	downloade	HJV-app’en	via	App	Store	og	Google	Play	til	
IOS og android. 
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Støtte til Politiet og Beredskabet:   BEV PO INF*  
Afspærring     x x 
Evakuering     x x  
Eftersøgning     x x 
Støtte til Forsvaret:   
Bevogtning af installationer    x x 
Bevogtning af køretøjer og materiel mv.   x x 
Delingens standarder:    
Klar til kamp     x x  
Afsiddede formationer    x x  
Opsiddede formation 
Møde med fjenden     x x 
Møde med hindringer 
4C 
Delings ildoverfald     x x 
Stillingsskifte     x x 
Genordning     x x 
Gruppens kampeksercitser og standarder:  
Klar til kamp     x x 
Kolonne      x   
Gruppens T     x x 
Spredt orden     x x 
To’er kolonne     x x 
V-formation 
Stillingsskifte     x x 
Sikret passage     x x 
Stillingsindtagelse og ildåbning    x x 
Genordning     x x 
Møde med fjenden     x x 
Hængsel  
Indbrud/gennembrud 
Tunnel 
Afbryd kampføling     x x 
5/50      

 
* Indsættelsesmåderne for infanterienheder er stadigvæk under udarbejdelse.
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I fremtiden bliver uddannelsen i Hjemmeværnet i højere grad tilpasset den enkeltes 
funktion. 
På den opdaterede lovpligtige uddannelse og befalingsmandsuddannelserne uddannes der 
efter	nedenstående	oversigt	over	indsættelsesmåder	og	kampeksercitser	for	bevogtnings-	og	
politihjemmeværnsdelingen (STHVK, HVK, VHK). 

Indsættelsesmåder for gruppen og delingen:  BEV PO INF* 
 
Beredskabsområde:   
BSO i skov     x 
BSO i bebyggelse     x x 
BSO i åbent terræn    
March: 
Forskydning (opsiddet/afsiddet)   x x  
Fremrykning (opsiddet/afsiddet) 
Tilbagegang   
Infiltration/eksfiltration 
Eskortering 
Angreb:  
Angreb (afsiddet)  
Angreb (opsiddet) 
Kamp fra stilling: 
Kamp fra stilling     x 
Postering   
Objektnærsikring  
Bevogtning 
Anvendelse af hindringer (pigtråd, panserminer mv.)       
Indledende kamp     
Modangreb   
Kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang 
Andre indsættelsesmåder: 
Patruljer bag fjendens linjer     
Kamppatruljer    
Opklaring       
Søgning af områder/bebyggelse (f.eks. ifm. BSO)  x 
Rensning af områder/bebyggelse   
Mobile kontrolposter   
Kontrol med uroligheder 
Kamp i bebyggelse

 

Uddannelsesoversigt over Hjemmeværnets enheder



38 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP 
WWW.BLIVMEDLEMNU.DK

 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V

Landsdelsregionens nye mærke er det gamle 3. Jyske Brigades.  
Mærket tilhørte oprindeligt 7. Regiment.

Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn anlægges mærket med gråt underlag.


