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Distriktsnyt vil fremover kun blive  
udgivet elektronisk.

Vi vil fortsat søge at synliggøre, hvad der sker i  
og omkring Hjemmeværnet.

Der bliver lagt vægt på, hvad der sker og er sket på  
Fyn, men også ting fra højere myndigheder og fra  
samfundet, som har indflydelse på vores virke, vil få  
plads.

Vi vil forsøge at få bladet bredt ud, da vi ved at der er  
stor forskel på hvilke sociale medier, den enkelte gør  
brug af.  
Vi starter med www.hjv.dk, distriktets nyhedsmail, den  
åbne side ”Hjemmeværnet på Fyn”, som du finder på Facebook, og på vores 
lukkede side for medlemmer., men vi vil gerne fremover se på andre muligheder.

Nogle af jer vil få bladet tilbudt flere gange, fordi i er med på flere medier, det 
håber i vil bære over med.

Der vil ikke være fast deadlines på indlæg, da bladet vil blive til, hvis der er et 
budskab, der skal ud, eller når der generelt er stof nok.

Bladet er ikke klassificeret, så det kan videresendes/deles i vide kredse.

Har du kære læser en historie eller et billede, du vil dele med andre, så send det 
ind til redaktøren.
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Tak for din deltagelse i kommunikationsundersøgelsen!

Som flere nok har bemærket, har en større spørgeskemaundersøgelse være udsendt til HDFYN’s 
medlemmer den sidste måneds tid.

Vi endte på omkring 360 respondenter, der tilkendegav sin holdning til kommunikationen i det fynske 
Hjemmeværn. Dette skal I have en kæmpe tak for. 

Flere respondenter har deltaget i dybteinterviews, hvor deres holdninger omkring kommunikation og 
motivationen for at gå til Hjemmeværn, blev belyst på flere områder. Her skal også lyde en stor tak til 
alle der enten deltog i interview, eller tilkendegav at jeg måtte snakke med dem. 

Data fra undersøgelsen er allerede i gang med at blive behandlet, hvorefter resultatet heraf på sigt skal 
hjælpe Distriktet med en bedre og mere direkte kommunikation ud til den enkelte soldat.

Mange tak for din hjælp.

Med venlig hilsen

Melissa Tygesen 
Markedsføringspraktikant v/HDFYN
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Inspirerende dag             
                                                                               Af Ninna Villadsen, ledende informationsofficer

 
Med et kig ind i krystalkuglen, startede distriktschef oberstløjtnant Kent Mikkelsen årets 
befalingsmandsseminar med 150 befalingsmænd fra hele Fyn. (25. november).  
- Et blik ind i det næste forsvarsforlig, som ikke er besluttet endnu, men som nok er på plads inden 
årets udgang.  
- Herefter fik forsamlingen en orientering om omstrukturering af depot og sekretariat, og hvad det har 
af konsekvenser for distriktet og enhederne på Fyn.

Hvordan kan vi nå vores mål? 
Major Peter Borre der er F 16 pilot, gav sit bud på, hvordan man kan nå sit mål. Vi fik hans fortælling 
om, hvordan han nåede sit. 
 Fra barndommen hjemme i Assens, hvor han drømte om at flyve jagerfly til F 16 pilot i Libyen.  
- Målet kan være uoverskueligt, men hvis man sætter sig nogle delmål, så bliver det meget mere 
overskueligt, fortalte han.   
Man skal være SMART, når man sætter sig et mål. Det skal være specifikt, målbart, achievable 
(opnåelig), relevant og tidsbegrænset. Og så skal man skrive det ned eller dele det med andre, da det 
forpligter.  
Peter roste Hjemmeværnet, for den indsats vi yder, som han har dybt respekt for, og fortalte også, at 
han startede i Luftmeldekorpset, det var starten på hans karriere som pilot i Forsvaret.

Ledelse af frivillige. 
Hvordan leder man frivillige? Det gav Rie Frilund Skårhøj sit bud på. 
Hun startede Ledfrivillige.dk i 2010 i forbindelse med, at hun arbejdede med sin første bog.
Hun er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og har specialiseringsgraden ”Organisation, 
arbejdsmarked og ledelse”. Hun har specialiseret sig inden for området med frivillige organisationer og 
skrev både bachelorprojekt og speciale om dette. I 2011 og 2014 udgav hun hhv. ’Ledelse af Frivillige 
- en håndbog’ og ‘Nye redskaber til ledelse af frivillige i praksis’. Seneste bog sammen med Esther 
Rygaard. Begge bøger er skrevet på baggrund af research blandt ’gode ledere’ i foreninger rundt om i 
Danmark. 
- Det handler om ejerskab, begejstring og motivation, fortalte Rie. Og hun gav forsamlingen nogle 
redskaber til ledelse af frivillige i praksis. Hun brænder for at se frivillige organisationer lykkes med 
ledelse af frivillige.
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Farvel til chefen

 

Dagen, hvor alle befalingsmænd var samlet til seminar, 
havde distriktschef Kent Mikkelsen benyttet til at sige 
farvel til distriktet, ansatte og frivilligt personel.

Kent har som bekendt søgt nye udfordringer og stoppede 
den 1. december for at starte på Hjemmeværnsskolen i 
Nymindegab.

     

 
Der er iendnu kke udpeget en ny distriktschefchef, hvorfor 
fanen blev overdraget til regionschefen, oberst Flemming 
Agerskov, der har kommandoen, indtil en ny er udpeget.
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Nytårsparoler 2018

 
Der er stor tradition for, at man i mange enheder afholder nytårsparole. 

Til disse arrangementer er regionen, politiet og distriktet inviteret, og i nogle tilfælde den stedlige 
borgmester. 
Der ses tilbage på året der gik, og der er tid til et kig ind i fremtiden. Nogle steder foretages der 
udnævnelser, andre steder udleveres pokaler m.v.

 
    POHVK Assens 
 
                                                                POHVK Odense

    POHVK Middelfart

 
                                                                POHVK Svendborg
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Nytårsparoler 2018

 
Parole HVK Sydvestfyn 
Morten G. Karlsen, ROF  

Ved hjemmeværnskompagni Sydvestfyns 
nytårsparole den 21. januar blev der budt på FX-
skydning, udeling af 25 års-tegn og skydepokaler 
samt taler af kaptajn Ole Hanson og oberst 
Flemming Agerskov, chef for Landsdelsregion Vest 
og fungerende chef for HDFYN.

Desuden blev vi beriget med et spændende og 
medlevende foredrag af Bjørn, som har tilbragt 
anden halvdel af 2017 som claims officer for Nato 
i Kabul, Afghanistan.

 
Nytårsparole ved 
Infanterikompagni Fyn 

Nytårsparolen (5. januar) ved Infanterikompagni 
Fyn bød i år på en interessant beretning fra chefen 
om året, der er gået, og kompagniets mål for det 
nye år. 3 udnævnelser og en spændende beretning 
fra Grønland af Klemme, der bød på alt fra 
forfrysninger og hundespand til kilovis af kartofler 
og hvalkanonkrudt. 
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Traditionen tro er der sat plade på ved tre egetræer, for medarbejdere det har forladt distriktet 
sidst på året. Farvel til Jan, Ole og Kent. God vind fremover.

Plant et træ
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Plant et træ

 
På grund af den nye depotstruktur fra 1. januar er der atter sat plader på ved to af egetræerne ved 
distriktet.  
Vi siger farvel og god vind til Claus Engelbrecht og Jørgen Gemmer.
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De går gerne tilbage til en fuser

 
Når farligt eller ulovligt fyrværkeri 
skal fjernes, kan det være din lokale 
hjemmeværnssoldat, som rydder op.

Det er varmt. Brillerne dugger og i den næsten 40 
kilo tunge og stive dragt, er det svært at røre sig  
frit. Men med en ustabil krysantemumbombe mel- 
lem hænderne, skal man heller ikke vifte alt for 
meget med armene.

Jack Nielsen er rydningsassistent i Hjemmeværnet 
og er i gang med at uskadeliggøre en fuser af 
den helt store slags, som er blevet efterladt på en 
genbrugsstation i Odense.

Ganske forsigtigt lægges bomben i en spand og flyttes til et sted, hvor den ikke gør for meget skade, 
hvis den skulle eksplodere. Kort efter lyder et mindre brag fra rydningsassistentens lille vandkanon, som 
med en kraftig vandstråle skyder fyrværkeriet i ufarlige stumper og stykker.

Rykker ud døgnet rundt 
Et par hundrede gange om året er det et hold af rydningsassistenter fra Hjemmeværnet, som tager 
den ikke helt ufarlige tjans med at hjælpe bomberydderne fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste 
(EOD) i Skive med at fjerne farligt fyrværkeri.

Sådan bliver man Rydass 
Rydningsassistenterne (kaldet ’Rydass’) rekrutteres typisk blandt modne befalingsmænd med 
adskillige år i Hjemmeværnet bag sig. Kandidaterne skal bestå fysiske og psykiske egnethedstests. 
Uddannelsen til rydningsassistent er opbygget af adskillige kurser, som tages hen over et år. Den 
effektive uddannelsestid er omkring tre uger og omfatter bl.a. kurser i at håndtere farligt gods. Efter et 
afsluttende kursus og en prøve hos Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste ved Ingeniørregimentet i 
Skive kan man kalde sig rydningsassistent. Uddannelsen holdes ved lige med årlige kurser og prøver. 
På Fyn er det en fast kerne af fem mænd, som på skift står til rådighed døgnet rundt og kan rykke ud 
med en times varsel, hvis der bliver slået alarm fra Skive.

En voldsom oplevelse 
Opgaven er frivillig og ulønnet. Så når Jack Nielsen fra Nyborg ifører sig minerydningsdragten, er det 
bestemt ikke for pengenes skyld: 
- Jeg har set, hvad der sker, når det går galt med fyrværkeri, fortæller Jack Nielsen, som flere gange 
nytårsaften har ydet førstehjælp til mennesker, som enten havde lemlæstet hånden eller fået en raket i 
øjet.
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De går gerne tilbage til en fuser

 
Klædt på til et brag 
Rydningsassistenterne er klædt godt på og bærer mange lag sikkerhedstøj Fra inderst til yderst og 
nederst til øverst er det: brandhæmmende undertøj 
• Hjemmeværnets uniform 
• kampvognsdragt (en brandhæmmende kedeldragt) 
• minerydderdragt 
• brandhæmmende handsker 
• antistatiske sikkerhedsstøvler 
• beskyttelsesbriller 
• brandhæmmende elefanthue 
• hjelm med kraftigt visir  
Hele garderoben vejer i underkanten af 40 kg og bæres i nogle tilfælde i flere timer ad gangen.

 
Også hans hund, golden retriever Bella, kom i nærkontakt med fyrværkeri og fik slemme skader på 
poterne.

Men det var en stærk oplevelse ved den voldsomme fyrværkeriulykke i Seest ved Kolding i 2004, som 
for alvor fik tændt ilden i den nu 50-årige hjemmeværnssoldat. 
- Efter ulykken var jeg med til at køre et ældre ægtepar ind for at se til deres ødelagte hus. Alt var 
sprængt væk. Manden gik rundt i ruinen og samlede små minder op, mens konen var helt sønderknust. 
Her gik det for alvor op for mig, hvad konsekvenserne af fyrværkeri kan være, husker Jack Nielsen.

Så da han nogle år senere hørte, at Hjemmeværnet var begyndt at uddanne rydningsassistenter, var 
han ikke sen til at melde sig.

Varmt arbejde 
Det er udelukkende fyrværkeri, rydningsassistenterne hjælper Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste 
med at fjerne. Det er både lovligt og ulovligt krudt op til på størrelse med en håndbold. - Bliver det 
større, kan vores beskyttelsesudstyr ikke klare det, forklarer Jack Nielsen.

De arbejde altid sammen i hold. Lederen har den tunge beskyttelsesdragt på, mens makkeren holder 
sig på sikker afstand og sørger for, at materiellet er klar. Arbejdet i beskyttelsesdragten foregår 
koncentreret og uden pludselige bevægelser, og opgaven kan trække ud i timevis. 
- Engang, vi skulle fjerne to luftbomber under Svendborgmotorvejen, tog det seks timer. Det var sidst i 
april og varmt i vejret, så det var en omvendt våddragt, jeg kom ud af, griner Jack Nielsen.
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Løst og fast over alt på Fyn og øerne

 

Færden på banen!  
Alexander Drachmann

Virksomhedshjemmeværnskompagni Syd, som er en del af Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, har 
afholdt kompagniøvelse. 

Vi havde blandt andet ”færden på banen” kursus, hvilket har været en stor succes. 

Det skal her også nævnes, at der var nogle stykker, der nåede deres 24 timers tjeneste, og at ikke 
mindre end 22 bestod K7 skydning og hermed fik Q for våbenbetjening. 

Det var en fantastisk øvelse, godt planlagt, og skydningen var en fornøjelse. 

Hjemmeværnets Brassband Syd spillede julekoncert i Ejby Kirke i Odense og på 
Ove Sprogøs Plads.
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Årets stabsdyr

Tradirtionen tro blev Årets Stabsdyr udleveret til et stabsmedlem. I år var det Allan Christiansen, der 
modtog det.

REVAPOL opgave 
Jesper Lander

10. februar var POHVKSVB indsat i revapol opgave med 4 mand i Svendborg, grundet et fund af en 
rørbombe. Vi skulle afspærre omr til EOD kom frem, en hyggelig opgave i fint vejr.

Løst og fast over alt på Fyn og øerne
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Ny chef på Nordfyn 
                                                                                                      Inge Jagd Sørensen, redaktør

 
Den årlige nytårsparole ved Hjemmeværnskompagni Nordfyn startede som den plejer.

Der var chefens gennemgang af året der gik, udlevering af skyttemærker og udlevering af kompagniets 
tre pokaler. 
Kompagniet er ikke stort i antal, men tallene for hvor mange mand, der havde været indsat i forskellige 
opgaver gennem 2017, så er den aktive styrke meget effektiv.

Herefter var der dejlig varm suppe, inden alle blev kommanderet uden for i en kold og tåget vinteraften.

Årsagen var, at Mikael Jørgensen, efter ca. 5 år, skulle overlade chefposten til den nye kompagnichef 
Jannik Jensen.

Styrken trådte an, og efter at Mikael var trådt ind i geled, kommanderede fungerende distriktschef 
oberst Flemming Agerskov Jannik frem. Her fik han et par gode ord med på vejen, og fik overladt 
kommandoen over kompagniet.

Aftenen sluttede igen inde i varmen, hvor Jannik fik lejlighed til at fortælle om sin vision for fremtiden.
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Lokal synliggørelse

 
Julemanden kom til Kerteminde

Da julemanden kom sejlende til Kerteminde, var Hjemmeværnskompagni Kerteminde til stede, og de 
benyttede lejligheden til at orientere om det lokale Hjemmeværn.

Kommunal- og regionsvalg. 
Michael Bielefeldt, ROF

Politihjemmeværnskompagni Svendborg fik i november sat sit præg på valgdagen med trafikregulering 
ved Midtbyhallen, samt en meget besøgt hvervestand foran hallen.

Trafikken blev afviklet i nogenlunde god ro og orden, med kun to ”nær-ved” oplevelser.

Kompagniets arbejde blev rost og påskønnet af både borgmester og højtstående kommunalpolitikere, 
og på hvervestanden blev der uddelt et utal af brochurer og bolsjer - og især kaffe! 

HVK KER´hvervning! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Kerteminde er det en tradition at Julemanden kommer 
sejlende til Kerteminde kl. 1100, og så er der jo mange 

mennesker. Og hvor nisserne køre i hestevogn gennem byen til torvet, her deler julemanden 
godteposer ud til børnene. 
 
Og så i den forbindelse vil HVK KER lige benytte lejligheden til at fortælle indbyggerne i 
Kerteminde, at hjemmeværnet er i byen. 
 
Så KC Jens Mortensen, med 5 af sine folk: 
Jes Bartholdy, 
Anette Mortensen 
Nichi Holm 
Malene Munk 
Marthin Busk. 
 
De gik rundt og talte med folk og delte folder ud. Og i denne snak med folk kom det jo også frem: 
”Er I kommet tilbage til Kerteminde” 
 

HVK KER´hvervning! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Kerteminde er det en tradition at Julemanden kommer 
sejlende til Kerteminde kl. 1100, og så er der jo mange 

mennesker. Og hvor nisserne køre i hestevogn gennem byen til torvet, her deler julemanden 
godteposer ud til børnene. 
 
Og så i den forbindelse vil HVK KER lige benytte lejligheden til at fortælle indbyggerne i 
Kerteminde, at hjemmeværnet er i byen. 
 
Så KC Jens Mortensen, med 5 af sine folk: 
Jes Bartholdy, 
Anette Mortensen 
Nichi Holm 
Malene Munk 
Marthin Busk. 
 
De gik rundt og talte med folk og delte folder ud. Og i denne snak med folk kom det jo også frem: 
”Er I kommet tilbage til Kerteminde” 
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Indsats med drone                                  
                                                Af John Bünger, OPU/HDFYN
 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn ydede den 21. november assistance til Fyns Politi under en indsats, hvor 
droner var i brug.

Indsatsen var som fører af en af Fyns Politi’s droner, og hjemmeværnets dronefører var med at til, at 
overvåge et følsomt område. 
Blandt andet Justitsministeren var på besøg, og den ekstra sikkerhed og overblikket som dronerne 
tilfører, er uvurderlig.

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn har konstant droneførere, som er uddannet og har certifikat til at fører 
droner i bymæssigbebyggelse, på kald. 
Alene i november måned har dronerne været indsat 4 gange, og der forventes yderligere indsatser.

I fremtiden er det helt sikkert, at droner vil kunne bidrage til et bedre overblik, og de vil kunne reducere 
reaktionstiderne for en eventuel indsats.
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Nyt om Højstrup terrænet 
                                                                       seniorsergent Rpobert Blohm 
          
 
Tung transport!

Så lykkedes det bjergningssektionen at få resterne af den gamle M10 bjærget. 

Mange fynske hjemmeværnssoldater har i tidens løb kastet molotovcocktails mod den gamle kampvogn, 
og den et nu kørt til kampvognsværkstedet i Nymindegab, hvor den ender sine dage som reservedele.

Oprydning i terrænet.

Der gøres jævnligt tiltag til at terrænet – både udenfor og indenfor hegnet – ser bedst ud, og er 
bedst både for dyr og som øvelsesterræn. Store maskiner har sidst på året været i gang med at fjerne 
uønsket krat og at udbedre vandhullerne, der ligger spredt ud over hele terrænet. Bl.a. er det tydeligt at 
se, hvis man begiver sig op mod bygningerne, hvor infanterikompagniet holder til. 
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Lovpligtig uddannelse

 
I weekenden 21-22. november gennemførte og afsluttede seks kursister første del af deres 
grunduddannelse - LPU-1 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.

40 timer med eksercits, orienteringslære, idræt, signaltjeneste og tjenestekendskab, fordelt over to 
weekender.

Forude venter nu LPU 2,3 & 4 med flere spændende udfordringer, inden hele den lovpligtige uddannelse 
er gennemført.

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn gennemfører LPU 1 yderligere to gange i 2018 på flg. datoer: 
- Del 1: 07-08. april, del 2: 21-22. april 
- Del 1: 10-11. november, del 2: 24-25. november
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Førstehjælp

 
De kolde måneder er til indendørs aktiviteter, og der blev lagt stærkt ud med ikke mindre end 
fem 14 timers førstehjælpskurser. Alle steder med mange kursister og yderst motiverende instruktører.

19-20. januar blev 26 soldater i regi af stabskompagniet (USAM Nord) opdateret med den sidste nye  
          viden. 
20-21. januar kom 7 kursister igennem kurset ved HVK Nyborg (USAM Øst). 
27-28. januar afsluttede POHVK ASN et kursus med 20 deltagere fra hhv. POHVK Assens og POHVK  
          Svendborg. 
02-03. februar var der gang i det ved HVK Midtfyn, og 
02-03. februar var der 31 kursister ved HVK Sydvestfyn (USAM MV).

I de kommende weekender følger flere kurser efter både med 8 og  
14 timers kurser.
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Fyens Stiftstidende 
01. februar 2018 kl. 18:00 
Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Hjemmeværnet skal som led i en stor øvelse  
på Østfyn til sommer evakuere borgmester 
Kenneth Muhs og andre politikere fra rådhuset, 
hvor de ikke er i sikkerhed. Før han blev 
borgmester, var Kenneth Muhs professionel  
soldat og har været udsendt til Balkan to  
gange, men selv om han fortsat er major 
af reserven er det som civil, han deltager i 
sommerøvelsen. 

Til sommer skal borgmester Muhs og andre 
politikere bringes i sikkerhed i forbindelse med 
den største militære øvelse på Østfyn i mange år. 
Både jagerfly og helikoptere indgår.

Til sommer er det slut med freden på Østfyn. 
I begyndelsen af juni udbryder krigen, men 
heldigvis kun på papiret. Det sker for at give 
de lokale hjemmeværnskompagnier mulighed 
for at øve de færdigheder, der er brug for, 
hvis det engang skulle blive alvor. Det oplyser 
premierløjtnant Henrik Wiberg Andersen, der 
leder øvelsen.

- Vi øver os på en stor ting en gang om året, og 
denne gang er turen kommet til Østfyn, hvor 
kompagnierne skal afprøves, siger han.

Tre hjemmeværnskompagnier fra Nyborg, Ørbæk 
og Kerteminde deltager i øvelsen, der finder sted 
31. maj-3. juni. Krigen begynder torsdag aften på 
hjemmeværnets skole på Slipshavn, hvor officerer 
og befalingsmænd mødes, og fredag rykker 
soldaterne ud under ledelse af kaptajn Tommy 
Bargisen, der fører 100 mand og 35 køretøjer.

Kenneth Muhs skal evakueres

 

En del af øvelsen bliver at beskytte lokale 
notabiliteter som borgmesteren, og fra Torvet i 
Nyborg skal tropperne sikre, hvem der har adgang 
til kommunen. 
- Efterfølgende vil tre-fire lokale politikere fra 
Nyborg Kommune inklusive borgmester Kenneth 
Muhs indgå i en VIP/eskorte-evakuering fra stedet 
i et par pansrede mandskabsvogne (PMV'er), da 
den stedlige militære chef vurderer ikke at kunne 
garantere politikernes sikkerhed, siger Henrik 
Wiberg Andersen.

Falck er med 
Der er tale om den største militærøvelse på 
Østfyn i mange år, og der indgår både F16-fly 
fra Flyvestation Skrydstrup, Seehawk-helikoptere 
fra Helikopter Wing Karup i øvelsen, foruden 
brandsprøjter fra Falck i Nyborg og mange 
forskellige militære køretøjer.
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Kenneth Muhs skal evakueres

 
Mellem 100 og 200 soldater deltager, og 
hjemmeværnsfolkene skal ud over at beskytte 
borgmesteren også angribes med vejsidebomber 
samt beskydes - dog med løst krudt. Angrebene 
kommer blandt andet til at foregå på Romsøvej i 
Nyborg, og soldaterne skal også trænes i at yde 
førstehjælp til både sårede soldater og civile. 
- Her indgår også Falck i Nyborg i 
opgaveløsningen, lyder det fra øvelseslederen.

Efter at have kæmpet i Nyborg by rykker - 
eller forskyder, som det hedder på militærsk 
- soldaterne til et sikkert sted uden for Nyborg 
By og derpå til Aunslev Skole, hvortil civile skal 
evakueres og beskyttes af hjemmeværnet. I løbet 
af lørdag og søndag breder krigen sig til Romsø 
ud for Kerteminde samt det øvrige Østfyn.

Putin med firetoget 
- Vi ved alle, at der er noget, vi skal være 
gode til; vi skal for eksempel være god til at 
bevogte steder som banegården i Nyborg eller 
Kommunekemi, siger premierløjtnant Henrik 
Wiberg Andersen om baggrunden for øvelsen.

Hvilken konkret situation, soldaterne træner til, er 
underordnet, mener han.
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Tanker efter udsendelse                    
                                                                                                 Bjørn Ramming, HVK Sydvestfyn

 
Jeg kom hjem fra Afghanistan den 7. november. Der er nu gået næsten 3 måneder, og det er tid 
at gøre status. Hvordan er det som hjemmeværnsmand at være udsendt, og ikke mindst hvordan er 
det, at komme hjem?

Min baggrund for at tage af sted var, at jeg har været tilknyttet forsvaret 6 år som fastansat og 31 år 
som frivillig i hjemmeværnet. Alle de år i uniform, ville ikke have givet nogen mening, hvis jeg ikke 
havde taget imod opfordringen til at søge stillingen, som jurist i NATOs hovedkvarter i Kabul. Hvis 
mit land, igennem forsvaret siger, at det har brug for mig, ville det være i mod mine egne værdier og 
idealer, at sige nej. Skulle jeg blive vejet og fundet for let, ville jeg acceptere det, men jeg ville i hvert 
fald gøre forsøget.

Min begrundelse for at tage af sted var således overvejende idealistiske og i mindre grad båret af 
eventyrlyst.  
Fra starten havde jeg gjort det klart, at jeg ville gøre en forskel inden for mit arbejdsfelt. Jeg ville have 
fokus stift rettet mod muligheder for at forbedre forholdene for de afghanere, som jeg kom i berøring 
med, og samtidig bringe de civile kompetencer i spil, som jeg medbragte efter mange år i en stor 
offentlig virksomhed.  Jeg valgte den tilgang, at uagtet at jeg skulle arbejde i en militær organisation, 
med de udfordringer som kulturelt er indbygget, når næsten 30 nationer skal arbejde sammen, ville jeg 
prøve at holde min faglige integritet højt.  
 
Det er faktisk en fordel, at være udsendt hjemmeværnsmand, da man ikke skal skele til en senere 
karriere. Jeg kunne således være 100 % klar i spyttet i forhold til faglige udfordringer, og uden at skulle 
skele til, om jeg kunne skade mig selv og min fremtid, ved at være klar i mælet, uanset om den jeg 
rådgav, var en amerikansk kaptajn eller en tyrkisk generalmajor.  Det værste der kunne ske var, at man 
blev sendt hjem. 

Jeg opnåede en høj accept og respekt fra mine amerikanske foresatte, fordi jeg kaldte en skovl for en 
skovl og en spade for en spade. Min næstkommanderende og min oberst kvitterede for min ”agressive 
attitude” and ”high integretity”.  Jeg synes jeg opnåede gode resultater, og den største belønning var, 
efter at have forbedret sagsbehandlingsprocesserne,  
at kunne udbetale erstatning til en afghansk familie,  
se deres glæde, og være med til at forbedre deres  
livsgrundlag. 
Da jeg forlod LEGAD kontoret gav kollegaerne mig  
en vimpel, hvor de havde skrevet mit øgenavn  
”Bjørn” I am here to work” Ramming.   
Sammen med den amerikanske Metorius Service  
Medal , var det nok den fineste ros og  
udmærkelse, som jeg kunne opnå. 
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Tanker efter udsendelse                    
                                                                                                 Bjørn Ramming, HVK Sydvestfyn

 
Opholdet har givet mig venner og bekendte i lande som Australien, Tyskland, Tjekkiet og USA, og har 
lært mig, at når det kommer til livets bundlinje, er vi ikke så forskellige. 

Hvordan er det så at komme hjem? 

Det var meget underligt. Det er selvfølgelig dejligt at se familien og komme hjem i trygge omgivelser, 
hvor man ikke konstant lever med fjederen 10-15 % spændt. At truckbomber mindre end 400 meter 
væk slår 100 mennesker ihjel på en gang. At man ikke hele tiden skal være klar til at søge dækning for 
raketter og morterer. At erkende, at tilværelsen for mig i Afghanistan er den uvirkelige tilværelse, som 
jeg vidste, fik en afslutning en dag. For Afghanerne er det den virkelige tilværelse, som for dem ikke har 
udsigt til at finde en afslutning.

Omvendt kan tilværelsen herhjemme også virke surrealistisk. Jeg kom lige hjem til kommunevalget. Det 
havde jeg godt nok svært ved at tage alvorligt. Diskussioner på arbejdspladsen, hvor kollegaer drøftede 
noget som reelt er luksusproblemer, som om det gælder liv og død, men som dybest set blot er et 
spørgsmål om at prioritere sit liv. Møder på jobbet hvor man bare har lyst til skrige ”Hold nu kæft - træf 
en beslutning - og kom videre”. Det er bare det virkelige liv. 

En anden underlig ting var i starten, at når man mødte mennesker, så behandlede de mig lidt, som 
om jeg var en tikkende bombe. Et bekymret blik og en empatisk indledning på en samtale. Der er 
hjemsendte veteraner, som har brug for al den støtte, som samfundet kan give. På det område er der 
heldigvis sket meget i de sidste par år. Det skylder vi dem, som har problemer og deres pårørende. 
Men mange, som kun har et periferisk forhold til forsvaret, tror nærmest, at fordi man har været i 
krig, så er man på vej ud i den nærmeste skov, for slå telt op eller klar til at myrde sine forældre eller 
i hvert fald er klar til livslang psykologbehandling. Det giver en god støtte at vide, at forsvaret og 
veteranorganisationen giver en masse tilbud.  
Personligt tror jeg den største støtte man kan give en veteran er, at lægge øre til røverhistorierne, også 
selvom de bliver fortalt igen og igen. Jeg føler mig som et stærkere menneske, efter at have været 
udsendt, er mere rolig og er dybt taknemmelig for at jeg fik mulighed,  
for at opleve det. 

Siden jeg tog hjem, har sikkerhedssituationen i Kabul desværre  
ikke forbedret sig, så jeg sms´er med kollega- 
erne, hver gang der sker noget alvorligt.  
Selvom jeg godt ved, at jeg ikke er én del af  
det mere, vil man altid efterlade en del af sig  
selv efter en sådan en oplevelse og savne, at  
man ikke længere er en del af det.
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Bruger du facebook?                                                       John Bünger, OPU

 
Det er vigtigt, at du og dine venner liker distriktets Facebook Site ”Hjemmeværnet  
på Fyn”, så vores kommunikation breder sig maksimalt. 

Vi vil fremover skrive alle nyheder i et sprog, som også ikke-medlemmer forstår,  
og samtidig vil vort Facebook Site linke til alle nyheder på HJV.dk.

Det har den fordel, at flere bliver opmærksom på, når der er noget nyt, og samtidig vil ikke-medlemmer 
få indblik i en fritidsaktivitet, som samtidig er til støtte for samfundet. Den værdi kan vi på denne måde 
få flere til at få indblik i. Så! hjælp dig selv og os, gør det nemmere at få det ud til alle.

Ny genvej på hjv.dk
Der er kommet en genvej direkte til ”for medlemmer” på din egen UAFD side. Når du næste gang 
logger på HJV.DK, så prøv nedenstående ”nye” genvej….. 
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Nyt id-kort til Hjemmeværnets frivillige

 
Det er besluttet, at der skal udstedets nyt militære ID-kort til de aktive i Hjemmeværnet. 

For at kunne få et nyt militært id-kort, skal der fremsendes eller fotograferes et nyt billede, og du skal 
møde op på den dato dit kompagni har indkaldt til/indkalder til.

Kan du ikke det, har du yderligere to muligheder

•   du kan komme på distriktet i åbningstiden, for  
at få taget et nyt billede, eller  
•   du kan selv få taget et billede, og fremsende  
det til distriktet. Filnavnet på billedet er dit MA NR.  

Kravene til billede er fremsendt til dit kompagni.

 
Nye tank kort
Hjemmeværnets soldater har tidligere lagt vejen forbi Q8-tankstationerne, når det er tid til at tanke 
køretøjer, generatorer m.v.. Fra den 31. januar 2018 virker nuværende kort til Q8-tankstationerne ikke 
længere. Fremover skal drivmidlerne hentes hos Circle K.  
Det skyldes, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har indgået en ny rammeaftale 
om levering af drivmidler til hele Forsvaret. Denne aftale erstatter den tidligere aftale med Q8. 

Det nye kort giver adgang til 474 civile tankstationer. Det er både muligt at tanke hos Circle K og 
lavprisselskaberne Ingo og 1-2-3. Med den nye aftale er der flere tankstationer at vælge imellem, og 
mange vil opleve, at de er bedre placeret geografisk.  
 
Kortet kan også bruges i Europa  
Med det nye kort bliver det nemmere at tanke, når man er på øvelse i eksempelvis Sverige eller 
Tyskland. Det nye Circle K Routex fungerer nemlig både i ind- og udland, og erstatter de to kort, som 
mange biler tidligere var udstyret med. 

Udskift kort og koder i kontrolbogen  
Udskiftningen betyder, at kontrolbogen skal udstyres med et nyt drivmiddelkort og nye pinkoder. 
Drivmiddelkortene ledsages i forholdet 1:1 af en folder, der beskriver, hvordan man finder en tankstation 
samt vejledning i anvendelse af kortene og proceduren ved spærring af kort eller bestilling af nye kort. 
Vejledningen skal ligeledes placeres i kontrolbogen. De der har biler ved egen lokalitet vil blive kontaktet 
omkring ombytning.
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Nye køretøjer

 
Forsvaret har indkøbt nye biler Bus, let Mercedes Vito 4 x 4.  
Bilerne er ens ved alle myndigheder, men der er tydelig tekst på, så man ikke er i tvivl om, hvem de 
tilhører.

Bilerne holder nu på Højstrup til fordeling i Hjemmeværnet, og inden længe vil også vores blive skiftet 
ud. (1. kvartal 2018).

Billederne herunder viser ny afmærkning, hvide nummerplader samt skuffe til våben i bagagerummet.
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Nyt forsvarsforlig: Et styrket 
hjemmeværn i 2023     

             Af Hjemmeværnskommandoen

 
Det nye forsvarsforlig for perioden 2018-2023 
giver gode rammer for, at Hjemmeværnet kan 
udvikle sig som militær beredskabsorganisation, 
der kan levere stor effekt og støtte til et robust 
forsvar og beredskab. 

Nyt materiel, nye relevante opgaver som 
værtsnationsstøtte og opgaver i relation til 
Totalforsvarsstyrken samt fokus på militære 
kompetencer. Sådan ser konturerne af 
Hjemmeværnet for 2018-2023 ud med det nye 
forsvarsforlig. 

Forliget giver ro til at implementere den sidste del 
af Hjemmeværnets omstilling og fleksibilitet til 
at udvikle Hjemmeværnet i takt med, at de nye 
opgaver implementeres. 
- Det nye forlig rummer en række nye og 
spændende opgaver for alle vores værnsgrene, 
som vi sammen med Forsvaret skal udvikle hen 
over de næste 6 år. Det drejer sig blandt andet 
om værtsnationsstøtte, hvor Hjemmeværnet kan 
gøre brug af sine kernekompetencer og levere 
mere relevant støtte til Forsvaret. Der ligger 
også nye opgaver for Hjemmeværnet i relation 
til værnepligten og opstillingen af Totalforsvars-
styrken.

 
Hjemmeværnet får også del i det substantielle løft, 
og der er bevilget penge til nyt og mere materiel 
fordelt på hele Hjemmeværnet. 
- ”Forliget er et godt forlig for Hjemmeværnet. 
Vi er indtænkt i en relevant opgave som 
værtsnationsstøtte, hvor vi kan bruge vores 
kernekompetencer og levere mere støtte til vores 
største samarbejdspartner: Forsvaret.  Det er 
afgørende, at Hjemmeværnet med dette forlig 
har fået tildelt ressourcer, som gør os i stand til 
fortsat at være en troværdig samarbejdspartner for 
Forsvaret, Politiet og Beredskabet. Forliget giver 
også øget mulighed for at rekruttere kompetente 
nye kræfter til Hjemmeværnet. Det er nu op til os 
i fællesskab at udnytte de muligheder, vi har fået, 
bedst muligt,” udtaler Landsrådets Formandskab.

Landsrådets Formandskab består af 
Hjemmeværnsledelsen, den frivillige formand for 
hhv. Marinehjemme-værnet, Flyverhjemmeværnet 
og Hærhjemmeværnet. 

 Forliget i punkter:  
•   Ny opgave som værtsnationsstøtte med 
opgaver som bevogtning og overvågning, 
adgangskontrol  
     og uddannelsesstøtte. 
•   Penge til nyt og mere materiel fra 2018.  
•   Behov for prioritering af aktiviteter i starten af 
forligsperioden som følge af Hjemmeværnets  
     omstilling med det seneste forlig.
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Frivilligt arbejde for Hjemmeværnet vil 
fremover ikke koste fradrag   

                 Af Thilde Lejre

 
Når frivillige i Hjemmeværnet fremover løser opgaver for Forsvaret eller samfundet, bliver de, der er 
ledige, ikke modregnet i deres dagpenge eller efterløn for den samfundsnyttige indsats, de leverer.

Det er et af hovedelementerne i en ny politisk aftale, som skal være med til at sikre, at frivillige 
beredskaber i hele landet fortsat kan tiltrække frivillige.

Chefen for Hjemmeværnet hilser den nye aftale velkommen. 
- ”Det er en meget vigtig aftale for vores frivillige i Hjemmeværnet, som fremover kan levere så mange 
frivillige timer, som de har lyst og overskud til, uden det får betydning for deres dagpenge eller efterløn. 
Jeg synes samtidig, at aftalen er en anerkendelse af, at de opgaver, vi løser i Hjemmeværnet, har stor 
værdi for samfundet,” udtaler generalmajor Jens Garly.

Med aftalen sikres det, at deltidsansatte brandfolk og frivillige beredskaber bliver sidestillet med 
personer, der varetager et offentligt ombud, så der gælder de samme dagpengeregler for dem.

Der er i forvejen lempeligere dagpengeregler for personer, der varetager et borgerligt ombud. Det 
gælder fx byrådsmedlemmer, nævninge og domsmænd. Baggrunden er, at de udfører opgaver, som 
samfundet reelt ikke kan undvære.

Den nye aftale glæder også den kommitterede for Hjemmeværnet: 
- ”Jeg er meget glad for den nye aftale, som giver endnu bedre rammer for vores frivillige i Danmark. 
Det er vigtigt, at vi ikke har regler, som gør det sværere for de mennesker, som ønsker at levere en 
frivillig indsats til gavn for samfundet,” udtaler Søren Espersen (DF).

Aftalen kort 
•   Indtægter, i form af rådighedsvederlag, personlige tillæg m.m. for målgruppen, skal ikke længere 
     medføre fradrag i dagpenge og efterløn. 
•   Skattepligtige vederlag, som modtages for indsats, der udføres i Hjemmeværnet, lokalt beredskab,  
    frivilligt brandværn og lignende, vil som følge heraf heller ikke medføre fradrag i dagpenge og  
    efterløn. 
•   Omfanget af deltidsansatte brandmænd og frivillige beredskaber på andre offentlige forsørgelses- 
    ydelser skal belyses og drøftes i foråret 2018. Der skal i den forbindelse udarbejdes grundig  
    vejledning om reglerne for de frivillige beredskaber på andre ydelser, så ingen uberettiget får  
    foretaget fradrag i deres ydelser.

Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2018
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Bogen om Hjemmeværnet

 
Der udkom sidst på året en ny bog om Hjemmeværnet. Bogen er skrevet af Jens Ole 
Christensen. Bogen kan købes på nettet eller i boghandelen.

I denne bog fortælles historien om Hjemmeværnet, som en del af den større politiske historie i 
Danmark – til tider en central del.

-” Hjemmeværnet er en frivillig, militær organisation og en del af det danske forsvar. Men det er også 
en folkelig bevægelse, som repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning, der ved siden af 
civile job får en militær uddannelse, og stiller sig til rådighed for forsvaret og for samfundsopgaver.

- Hjemmeværnets betydning – og generelle omdømme – har forandret sig i takt med såvel skiftende 
trusselsbilleder som vekslende samfundstendenser. Organisationen har rod i modstandsbevægelsen, 
som voksede frem under Danmarks besættelse 1940-1945, og som fremtvang et brud med såvel den 
hidtil førte sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik, som et mentalt brud med småstatskomplekset. 

- Hjemmeværnet blev både militært og politisk en af den kolde krigs centrale organisationer. Militært 
som et centralt led i den tidlige koldkrigs beredskab og i den sene koldkrig som en stadig mere central 
del af et skrumpende dansk forsvar; politisk som en ’frontlinjeorganisation’ i den kamp om sjælene, der 
fandt sted. 

- Efter den kolde krigs afslutning har Hjemmeværnet gennemgået en gennemgribende omstilling, under 
pres fra nye trusler. 

- I takt med forsvarets ’internationalisering’ har Hjemmeværnet således fået en ny, central rolle i det 
nationale krise- og katastrofeberedskab”.

     

     I bogen foldes hele historien ud for første gang af  
     historikeren Jens Ole Christensen, der til daglig er  
     seniorforsker ved Tøjhusmuseet.
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