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Kære alle hjemmeværnsfolk på Fyn

Jeg har nu siddet i distriktschefstolen i snart et halvt år.  
Jeg føler mig meget velkommen, og I har taget rigtigt  
godt i mod mig, når jeg har mødt jer omkring i det fynske.  
Tak for jeres åbne måde at være på. 

Søndag den 31. marts 2019 var de fynske kompagnier  
i Nymindegab for at fejre Hjemmeværnets 70 års jubilæum.  
Det var en god tur – tak for opbakningen. 

Vi havde 9. april et par velarrangerede ceremonier,  
der var støttet af mange fynske hjemmeværnsfolk.  
Jeg deltog også i festligholdelsen af Danmarks befrielse  
4. og 5. maj, hvor jeg mødte hjemmeværnsfolk og andre, 
som alle synes, at det er vigtigt at slutte op om festlig- 
holdelse af et frit Danmark – men vigtigst at alt, bruge  
dagen til minde hinanden om, at kamp for demokrati og  
frihed ikke er gratis, men har en pris. 

I 2020 er det 75 årsdagen for befrielsen. Det bliver stort over hele landet, og vi skal på Fyn allerede nu i 
gang med at finde ud af, hvordan vi bedst muligt fejre det, som det vi er - et stort distrikt. 

I kan være stolte af, at være medlem af et af landets største distrikter. Vi skal være dygtige til vores 
job, for der er brug for jer alle – hver og en – ung som gammel – hvad enten det er infanterister, 
bevogtningsgrupper, forplejningsgrupper, orkestre, hunde, forsyningsgrupper, politihjemmeværnsfolk, 
patruljegrupper, stabspersonel, skydelærer, motoriseret overvågning, droneførere, rydningsassistenter, 
information og kommunikationsfolk, og alle dem, som bare gerne vil hjælpe til og give en hånd, uanset 
hvad de skal lave. Og I kan sikkert nævne mange, mange flere. Mangfoldigheden er enorm. For slet 
ikke at glemme dem, som ikke længere er så aktive, som de kunne ønske, men stadig i sjælen har en 
fuldgyldig støtte til Hjemmeværnets grundtanke og kerneværdier; Vi stiller op for Danmark, når det 
gælder. 

Jeg er stolt over, og føler mig privilegeret at være på samme hold som jer. 

Jeg har allerede høstet en del erfaringer med Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, og jeg er sammen med jer 
begyndt at finde de områder, hvor vi er stærke, og de områder vi vil arbejde med.

Medlemstallet for hele Danmarks Hjemmeværn er fortsat faldende. Hjemmeværnsledelsen ser med 
alvor på udviklingen og har igangsat en række initiativer, så vi bliver bedre til at få nye medlemmer, 
men mindst lige så vigtigt; at fastholde dem vi har. 

Hvorfor mit fokus på medlemstallet? Jeg vil være sikker på, at ”det fynske hjemmeværn” i antal 
og kvalitet er robust og modstandsdygtigt nok, hvis Danmark og Fyn kommer under pres i en 
krisesituation, eller det der er værre.  
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Lad mig være helt åben om én af vores store udfordringer; 

Den måde man er frivilligt medlem af Hjemmeværnet har ændret sig markant de senere mange år - Alle 
er enige om, at formålet med Hjemmeværnet er fortsat ens. Men måden at være frivilligt medlem er 
meget forskellig – De unge er det på én måde – De ældre er på en anden måde. Det har noget at gøre 
med den måde samfundet har udviklet sig på – og godt for det, fordi vi gerne skulle være et spejlbillede 
af vores samfund. Hjemmeværnet, som en frivillig militær beredskabsorganisation, nyder en markant 
opbakning i samfundet, hvilket er afgørende.

For de unge og nye medlemmer af Hjemmeværnet, skal det først og fremmest bringe og skabe 
mening – hver dag og på den lange bane. Ellers finder de noget andet – og der er massivt mange 
andre frivillige organisationer, som trækker i dem. Den gode ting er, at vi med vores opgaver er en unik 
organisation – der er ingen andre magen til. 

Jeg vil gerne fastholde de unge, for de er vores fremtid. Det betyder, at vi ældre medlemmer af 
Hjemmeværnet skal være klar til at møde og accepter den måde de unge i dag er frivillige på. De gider 
ikke gammeldags kæft, trin og retning, hvis der ikke er mening med det. De vil lære noget, og de vil 
føle, at de gør en forskel og bliver værdsat. Så går de til gengæld gennem ild og vand for dig.

Pointen er; Alle har en opgave i, at sikre at der er en mening med tingene, og ikke kun sige ”fordi sådan 
har det altid være” eller ”fordi jeg siger det”. Hvis vi sammen kan skabe formål og samtidig bevare 
vores soldater-DNA, så vil de unge, nye og ældre frivillige gå gennem alt for Hjemmeværnet.

Også skal vi være bedre til at kommunikere kort og præcist. Jeg er sikker på, at vores 
kommunikationsmedarbejdere Nanna, Inge og Ninna allerede nu synes, at mit indlæg er for langt…så 
jeg bør nok stoppe her…men jeg er jo chefen, så jeg bestemmer hvor langt det skal være….men hvad 
hjælper det, hvis ingen gider læse så meget… 

God sommer

Med venlig hilsen 
Ulrich M.H. Arensbach 
oberstløjtnant 
Chef
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Ny medarbejder i INFORMATION/KOMMUNIKATION

Jeg hedder Nanna Høyberg Pedersen, og er kommunikationsrådgiver ved  
regionen, men er i øjeblikket udlånt til HDFYN på ubestemt tid. 

Jeg kender Hjemmeværnet og Forsvaret godt og brænder for at gøre  
Fyn til det bedste og største hjemmeværnsdistrikt. Det betyder, at der er  
ved at komme godt gang i HDFYN's interne og eksterne kommunikation,  
og bl.a. er der ved at blive oprettet et dygtigt medieteam, der vil hjælpe  
ved distriktets øvelser, men også til kompagniarrangementer. 

Jeg er også god til rekruttering, så har du brug for hjælp eller sparring  
eller bare har spørgsmål til, hvad jeg laver, så ring på 7242 1607 eller skriv  
til lrgnv-g9-02@hjv.dk.

Nanna

HDFYN Medie Team

Er du glad for at fotografere eller lave små videoklip, så kan du måske hjælpe med at videreformidle 
billeder fra de mange arrangementer, som distrikt og kompagnier gennemføre året igennem.

Det er VIGTIGT at fremhæve, at du ikke skal skifte kompagni. Der er fortsat din funktion i dit 
kompagni der er vigtigst, men har du lyst og mulighed for at hjælpe, så hører vi gerne fra dig, så vi 
kan afstemme vores forventninger.

Vi indkalder til et møde i 13. august, du kan tilmelde dig på hjv,.dk, eller giv lyd, hvis du har lyst, til at 
være med.

Nanna og Inge 

 

HDFYN MEDIE TEAM 
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Hjemmeværnets fejring af 70 års jubilæet 
Palle Christiansen

På værdig vis fejrede Hjemmeværnet sin 70 års fødselsdag centralt i Nymindegab i søndags 
den 31. marts.

Himlen var blå, Dannebrogsfanerne smældede i vinden. HM Dronning Margrete II talte pæne ord til os, 
og HKH Kronprinsesse Mary blev udnævnt til kaptajn i Hjemmeværnet. Chefen for Region Vest, oberst 
Flemming Agerskov, var til freds med vores eksercits. Efter paraden var der pindemadder og kanapeer i 
tusindvis. 

HM Margrethe satte sig ved veteranbordet og hyggesnakkede med dem under receptionen. Der blev 
hilst og hyggesnakket på tværs af regionerne. 

Tak for en fantastisk dag.
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Jeg har været heldig!

Det var en ualmindelig skarp 101 årig Peter, der i dag, den 1. april 2019, var indkaldt til at møde på 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn. 
Årsagen var, at Peter i dag har været medlem af Hjemmeværnet i 70 år.

Peter Johannes Søgaard fra Odense har været med i Hjemmeværnet siden starten i 1949.

De 9 jubilarer fra hele Danmark, der i dag fortsat er i rækkerne, var alle indbudt til at komme til 
tegnmodtagelse i Nymindegab i går, men Peter synes at rejsen var for lang, som har sagde; - jeg er jo 
ikke så ung mere!

Peter blev hentet i militær transport, og da han ankom til det flagpyntede distrikt, var den faste stab 
trådt an for at hylde jubilaren.

Han fik overrakt sin medalje med de tre egeblade af oberst Flemming Agerskov, der tillige tildelte Peter 
"officers coin" for hans indsats. 
Inde i varmen var der dækket op med lagkage, og her fik han overrakt diplomet for 70 års tjeneste af 
oberstløjtnant Ulrik Arensbach.

Peter har i alle årene, indtil han som 88 årig overgik til reserven i 2005, været tilknyttet 
Hjemmeværnskompagni Odense-Dalum (tidligere kompagni 4128 og hjemmeværnskompagni 4334).

Det var en oplevelse at høre hans fortællinger om, da han var ung, da han var garder på Amalienborg 
og hans tid i Hjemmeværnet. Han kunne fortælle i timevis. Fantastisk hukommelse og fortælleevne. 
Han gentog ofte i sin fortælling "jeg har været heldig", og han sluttede af med, at det vigtige er, at man 
kan lide at være sammen, fællesskabet skal der værnes om.

I sandhed en festdag for Peter - og alle der var til stede.
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4.maj blev fejret i Svendborg 
Inge Jagd Sørensen, Kommunikationsspecialist

Hjemmeværnsdistrikt Fyn højtideligholdt atter den 4. Maj i Svendborg. 

Det startede ved rådhuset, hvor styrken trådte an med fanerne på fløjen. Her lagde oberstløjtnant Ulrik 
Arensbach og Svendborgs borgmester Bo Hansen krans for de 55 faldne i Svendborg.

Paraden fortsatte herefter gennem byen til kapellet på kirkegården.

Distriktets fane blev ført ind i kapellet, og feltpræst Henrik Nedergaard gennemførte en kort prædiken, 
hvorefter navnene på de faldne blev læst op af henholdsvis Grev Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn fra 
Hvidkilde, borgmesteren og distriktschefen.

Med korte trommeslag blev styrken så ført forbi udvalgte grave på kirkegården og stoppede ved 
fællesgraven, hvor borgmester og distriktschef lagde hver en krans. Arrangementet sluttede med, at to 
musikere fra Hjemmeværnets Brassband Syd blæste Last Post. Styrken blev formeret.

Dagen sluttede på hjemmeværnsgården Sølund, hvor der blev uddelt fortjenst- og årstegn. Herefter 
var der kammeratligt samvær, og klokken 20.36 samledes styrken atter i gården, for at høre 
Frihedsbudskabet. Flaget blev taget ned og fanen blev ført ud.
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Årets tegnmodtagere

Fortjensttegn 
Erik Hansen   HVK SVF  
Lone Madsen  HDFYN

60 år 
Hans Hesseldahl  DST RES 

50 år 
Mogens Skyttegaard-Nielsen HVK NYB  
Ove Bech Lehmann Weng HVK SFY 

40 år 
Jan Skou Bahrenfeld HVK LLD 
Bo Egstrøm Lauridsen HVK SVB  
Ole Ungermann Hanson HVK SVF

25 år 
Søren Rosholt  HVK LLD  
Christina Foli  HVK SFY  
Jeanette  Bahrenfeld HVK LLD  
Ove Bech Lehmann Weng HVK SFY  
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Både 4. og 5. maj var Hjemmeværnet på Fyn med til 
arrangementer over hele øen. 

Her et lille udpluk:

Øverst: Mindesmærket på 
Assistents Kirkegård i Odense. 

Midt: Musikkorps Syd spillede ved 
mindehøjtideligheden i Ansgar 
Anlæg. 

Nederst: Landsdelsregion Vest 
fane ved arrangementet i Ansgar 
Anlæg, Odense.
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Øverst og midt: Som 
tidligere år blev der, inden 
4. maj højtideligheden i 
Svendborg, også i år lagt 
kranse ved Mindestenen 
for Lennart greve 
Ahlefeldt-Laurvig Lehn i 
Hvidkildeskoven.

Nederst: Mindesmærket ved 
Gals Klint, Middelfart.
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Danmarks befrielse blev atter fejret

5. maj er der tradition for højtidelighed på Frøbjerg Bavnehøj, hvor Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
samledes for at fejre friheden, og for at uddele fortjenst- og årstegn til personellet. 

Inden dagens taler spillede Hjemmeværnets Brassband Syd lidt festlig musik, hvorefter oberstløjtnant 
Ulrik Arensbach kommanderede ”før fanerne ind”. Forrest kom et fanekommando med distriktets fane, 
og herefter kompagnifaner og andre foreningsfaner. Et festligt syn. Fanerne førtes til mindesmærket, 
ledsaget af tonerne fra ”Fast i Nød”.

Efter velkomst, fællessang og Frøbjergtalen ved borgmester Bo Andersen, var det tid for at høre 
Frihedsbudskabet. Danmarks frihedssang blev nu sunget, og der lagt kranse ved det smukke monument 
for de fra Fyn, der faldt i krigen 1940-45. Kransene blev lagt af distriktschefen, borgmesteren og 
formanden for Forsvarsbrødrene i Aarup, og arrangementet ved mindesmærket afsluttedes med ”Last 
Post” blæst af en musiker fra Brassbandet.

Nu førtes fanerne tilbage på pladsen, hvor de stillede op og flankerede talerstolen, under 
Hjemmeværnets tale ved oberstløjtnant Ulrik Arensbach.

For mange af de fremmødte var det nu tid til det, de havde ventet på. Der skulle uddeles fortjenst- og 
årstegn. Når tegnene var påhæftet den enkelte modtager, modtog de hyldest fra alle fremmødte. (Som 
kuriosum skal nævnes, at da der blev klappet for modtagerne af fortjensttegn, faldt 6 hunde i med 
højlydt tilkendegivelse af, at lederens af distriktets hundetjeneste var én af modtagerne).

Sluttelig blev Jesper Storm Rasmussen fra Hjemmeværnskompagni Middelfart kaldt frem, for at 
modtage pokalen for ”landsskytte LSV 2018”, altså bedste skytte i hele Hjemmeværnet på dette våben. 
Stort tillykke til Klaus. Arrangementet sluttede med at fanerne førtes ud, og det var slut på en dejlig 
solfyldt dag på Frøbjerg Bavnehøj.



13DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

Årets tegnmodtagere

Fortjensttegn 
Dennis Pennnerup  POHVK MID   
Tage Rasmussen   POHVK ASN   
Kay Serverinsen   VHK SYD   
Hans J. H. Madsen   STHVK FYN  

60 år 
Jørgen Henrik Berntsen DST RES  

50 år 
Hans Christensen  HVK MID  
Hans Aage Lasse Bern Pedersen  HVK ODD  
Leo Loubjerg Hansen POHVK MID   
Jens Thorvald Frederiksen POHVK ODE   
Ove Christian Andersen DST RES  
Rasmus Leif Andersen DST RES  
John Harfeld  DST RES  
Finn Jørgen Nielsen  VHV SYD 

40 år 
Erik Gam-Jensen  HVK ODD  
Bent Holm Nielsen  POHVK ODE   
Jan Martinus Flyvbjerg STHVK FYN  
Anne Grethe Jensen  STHVK FYN  
Kurt Erik Nielsen  STHVK FYN  
Kim Aage Birkerød  DST RES 

25 år. 
Ole Launy Frederiksen HVK NFY  
Anders Bébe  POHVK ODE   
Kaj Svend Olesen  STHVK FYN  
Lars Kjærgaard  STHVK FYN  
Peter Andrew Enger Cochrane STHVK FYN  
Peter van Dyk  STHVK FYN  
Carsten Sejr Andersen DST RES 
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Uddannelsesuge 12 2019 

Dag 1 
Så er årets uddannelsesuge startet. 
I år foregår det primært på Fyn med en afstikker til skydeterrænet i Nymindegab/Borris.

Lørdag var første dag, og hele logistikstrukturen på og omkring distriktets domicil på Højstrup er klar 
til at modtage de mange kursister, der ugen igennem frekventerer de kurser, som de mangler i deres 
uddannelse, eller som de vil supplere denne med.

Hvor skal vi sove i nat? 
Primært for lovpligtig uddannelse 3 (LPU 3) er der på garagepladsen oprettet en ”skurby” med 
sovekabiner og toiletvogne.

Uden mad og drikke! 
Distriktets forplejningsgruppe stiller som altid op med den gode mad og den sædvanlige gode service 
på Højstrup samt kaffe mv. til dem, der ikke lige er i nærheden.

Lørdagens tilbud var to praktiske og to mere teoretiske.

Den hårde kerne, som skal gennem LPU 3 og som først skal hjem igen på næste lørdag (søndag) var i 
dag på Aborg skydebane. Dagen startede med fint vejr, men efterhånden som dagen skred frem åbnede 
himlen sig, og det kan blive en udfordring med den mørkeskydning, der er på programmet i aften. Vi 
håber de har regntøjet med.

På øvelsesterrænet på Højstrup skulle ”de skrappe” gennem Enkeltkæmperkursus. Emnerne var 
kortlære, sløring, huskeord og våbenbetjening i felten. Desværre fandt fotografen dem ikke. (De må 
være gode til skjul og sløring).

En lille flok havde valgt at bruge to dage på at blive opkvalificeret i Instruktørvirke i Forsvaret.

En musiker er ikke kun en musiker, han/hun er også soldat. 
Musikere fra Brass Band Syd og Musikkorps Syd samt musikere fra enheder ude i landet var mødt op for 
at gennemføre en reduceret grunduddannelse, som langt hen ad vejen svarer til Lovpligtig uddannelse 
1 (LPU 1)
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Dag 2 
Søndagen forløb ret stille.

Folkene fra LPU-3 fortsatte, og skulle i dag arbejde med emnet vagttjeneste.

Fra morgenstunden gik det på 'ansvar, regler og beføjelser' samt arbejdet med 'Klar til kamp'. Over 
middag var det så 'hindringer, etablering af vagt og AKP'. 

Sidst på eftermiddagen skulle det så for alvor afprøves. Der blev rykket ind i vagtbygningen, oprettet 
hindring og adgangskontrol. Det hele skulle så afprøves i en øvelse.

Fra morgenstunden var et hold taget til Svendborg Svømmehal, for at træne i Livredning og 
kampsvømning. Det blev til 3 bronze, 10 sølv og 1 guldmærke. Godt gået.

Sidst på dagen tog forkommandoen for skydningerne i Jylland af sted. De skulle forberede kursus for 
dysekanonskytter og kursus i maskingevær MG M60E6. Dem hører vi nærmere fra i de kommende 
dage.

Dag 3 
Mandagen var igen fyldt med kurser.

I Nymindegab startede skydelinien op med de to kurser, der skal køre resten af ugen, nemlig 
'Dysekanonkursus' og 'Maskingeværkursus'. I starten noget teoretisk uddannelse, men det skal jo til, 
inden den sjove del på skydebanen kommer i gang.

LPU-3 kursisterne var atter på Aborg skydebane, hvor de skulle fortsætte deres skydeuddannelse, som 
jo er en vigtig del af deres grundlæggende uddannelse. 

De arbejdede med stående og knælende skydning samt skydning fra bevægelse, og om aftenen var der 
mørkeskydning.

Ude på Svennekærgård var det 'transport af farligt gods' for chauffører, der tiltrak rigtig mange kursister.

Inden for hegnet var der i dagtimerne uddannelse i 'virke på KSN' og andre fik startet en 14 timers 
førstehjælp.

Om aftenen var der så første del af 'sitaware kursus', som fortsætter hele ugen, samt det korte 
førstehjælpskursus på 6 timer.
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Dag 4. 
Tirsdag fortsatte flere af kurserne, og nye kom til.

Skydefolket var i Nymindegab, hvor de kom mere ind i, hvad det vil sige at arbejde med hhv. 
maskingevær og dysekanon. Nu også udrykning til skydebane, for at afprøve våbnene.

'Lovpligtig uddannelse' arbejdede hele dagen med emnet 'småstyrkers kamp', som mundede ud i, at de 
skulle oprette et BSO, hvor de skulle opholde sig natten over. 
Inde på området var der flere kurser i gang.

14 timers kurset i førstehjælp arbejde sig videre i emnet. Bl.a. havde de meget 'sjov' ud af de 
forskellige forbindinger. 
Virke på KSN/OPSC gennemførte 2. del af kurset.

På Svennekærgård var fem af historikerspecialisterne samlet for at gennemføre et 'Forkursus til 
historikerkursus'. Historisk Udvalg havde taget initiativ til dette kursus, som bl.a. var en studiekreds 
omkring FELS kurset 'Historisk Arkiv'. 
Logistikfolkene kørte videre med deres ADR kursus, i dag omkring afsendelse og modtagelse af pakker.

Dag 5 
Så er vi halvgående i uddannelsesugen, og onsdagen lægger op til nye timer med god uddannelse.

Kursisterne fra lovpligtig uddannelse er nu vågnet op i deres BSO’er og fortsætter herfra uddannelsen 
i ’småstyrkers kamp’ (handlebane, sammenstød med fjenden for enkeltmand, genordning for 
enkeltmand, feltmæssig forplejning og hygiejne, sammenstød med fjenden, herunder spring og 
stillingsskifte samt feltmæssig vedligeholdelse).

Føreruddannelsen ’Gevær-1’ er nu også startet op. De kommende næstkommanderende/gruppe skal nu 
i gang med deres funktionsuddannelse.

På skydelinien er dysekanonskytterne nu rykket til Stibjerg skydebane, mens maskingeværkurset fortsat 
befinder sig i Nymindegab. Begge steder trænes der helt vildt på, at blive ’dus med dit våben’, og opnå 
gode skydefærdigheder. På skydebanen i Nymindegab viser Vesterhavet sig fra den blæsende side, men 
alle er ved godt mod, og her havde man i dag besøg af distriktschefen.

På Svennekærgård fortsætter uddannelsen i Logistik – ADR. 
På Højstrupanlægget er der aftenundervisning i 3. del af ’Sitaware’, imedens andre bliver klogere på 
’uddannelsesdatabasen’.
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Dag 6 
Så nåede vi til torsdag i dette års uddannelsesuge..

Skytterne fortsatte deres skydninger i Borris med hhv., dysekanon og maskingevær. 
På Svennekærgård var det blevet eksamensdag på ADR - kurset, så der var fuld koncentration.

Geværskytte-1 holdet var på Højstrup terrænet, og LPU-3 rykkede ud til kampstillingerne for at øve 
'stillingsindtagelse' og 'kamp fra stilling'. De skulle også fortsætte i mørke, og det var nogle brugte 
kursister, der gik til ro.

Dag 7 
Så er fredagen også slut, og det lakker mod enden. 
På Bøjden skydebane, gennemførte skytter den årlige kontrolskydning (K7).

Kursisterne fra den lovpligtige uddannelse (LPU-3) gennemførte i dag 'førstehjælp på kamppladsen' Her 
arbejdes der med de grundlæggende metoder til behandling af syge og sårede i det præhospitale miljø 
under anvendelse af sanitetsfaglige procedurer. Et helt igennem spændende og udfordrende kursus, 
hvor der også tilgik folk, som kun havde meldt sig til dagens emne.

Ligeledes blev gevær-1 uddannelsen afsluttet med indrykning i beredskabsområde (BSO), hvor de 
færdiguddannede skytter nu kan indgå som næstkommanderende/gruppe i deres respektive enheder. 
I Jylland lagde skytterne sidste hånd på deres uddannelse på hhv. dysekanon og maskingevær, så når 
de i aften drager hjem mod Fyn, er de helt sikkert blevet meget bedre til at håndtere de kraftige våben.

Dag 8 
Når klokken bliver 8 i morgen tidlig (søndag) er der endex for uddannelserne i uge 12.

Kursisterne fra LPU-4 har en døgnøvelse, hvor det testes om deres viden fra LPU 1-3 kan anvendes 
i en operativ ramme, og når de går hjem er de færdige med deres lovpligtige uddannelse. En del af 
eleverne var folk der tidligere har taget de forudgående kurser, og resten var folk der kom direkte fra 
ugens LPU-3. Kursisterne vil samtidig modtage det synlige tegn på at have gennemført certificering til 
'Beredskabsstyrke 2020'.

FAKTA for ugen: 
-28 forskellige kurser 
- 317 kursister (117 dagkurser, 121 aftenkurser og 79  
  heldagskurser) 
- 40 mand støttede som lærere eller hjælpere på de  
   mange opgaver der er, når et sådant arrangement  
   skal finde sted.

Vi ses igen i uge 12 1010.
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Førstehjælp 
Af Preben Krejberg Thomsen

Politihjemmeværnskompagni Assens og Hjemmeværnsdistrikt Fyn har i weekenden 12-13. februar 
gennemført 6 timers og 14 timers førstehjælpskursus i Assens.

36 medlemmer fra kompagnierne på Fyn gennemførte kursus

USAM-Nord rykkede til Stibjerg 
Johnny Larsen, chef HVK Odense-Dalum

USAM Nord gennemførte 10. februar skydning i Stibjerg med 32 skytter.

Inden skydningen blev regler omkring makkersikkerhed gennemgået ved Thomas Mortensen.

Trods vejret, som var ok (tørvejr) gik alle til stålet. 
Tak for indsatsen.
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Øvelse Blå Negl 
Preben Krejberg Thomsen, chef POHVK Assens

Hjemvendt fra en weekend i det Jydske (24. februar) med 43-48 hjemmeværnskollegaer fra 
HVK Middelfart, POHVK Middelfart, HVK Nyborg, VHK Syd, HVF 246, POHVK Als, POHVK Odense, 
POHVK Svendborg, INFHVK Fyn samt POHVK Assens, ser jeg tilbage på en weekend med mange 
forskellige opgaver, kendte opgaver, pludselige opgaver, enhedsuddannelse 6003 og kontroløvelse 
BEREDSKABSSTYRKE 2020, der nu er slut.

Som chef for weekenden, skal her lyde en kæmpe tak til alle deltagere. I har gennem hele weekenden 
været med til at løfte øvelsen, gennem jeres indstilling til løsning af opgaver, udfordringer, kulde og 
meget lidt søvn.

I kan alle være stolte af jeres deltagelse. I er alle et aktiv for jeres kompagnier.

Der blev givet Q for 6003 til deltagerne, og lørdag havde vi besøg af Morten Haubro fra distriktet og 
af Finn Krogris Højland fra regionen, som efter deres besøg kunne meddele, at alle deltagere havde 
gennemført kontroløvelsen i forbindelse med Beredskabsstyrke 2020.

33 deltager havde alle Q’er i forvejen som gjorde, at de søndag morgen fik overrakt 
BEREDSKABSSTYRKE 2020 mærket.

Tak for kampen til alle delta- 
gere.

Vi ses i Hjemmeværnet.
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Fyns ældste hjemmeværnskompagni - HVK Midtfyn 
Steen Riber Schultz, Historisk Udvalg

For 70 år siden den 2. juni 1949 blev der udsendt et kort til alle, som ønskede at fortsætte/ eller som 
ville deltage i det nyoprettede Hjemmeværn. 

Heri står:  

Der stilles til iklædning den 7/6 kl. 1900 
På Rådhuset i Ringe. 
Hidtil udleveret våben og ammunition medbringes til aflevering. 
Kompagnichefens adr. og tlf. 357. Sødinge. 

Herved gik man fra Hjemmeværnsforeningerne og over til det statslige hjemmeværn. I den forbindelse 
ønskede man tillige, at man fik kontrol over de våben, som var ude i landet fra krigens tid både fra 
modstandsfolk og fra Hjemmeværnsforeningerne. 

Dette må være HVK Midtfyns dåbsattest. 

I Svendborg avis skrev de i en artikel den 8. juni 1949, at der havde meldt sig 100 mand til Ringe-
Kværndrup-Distriktet, hvilket gjorde det til Fyns største hjemmeværnskompagni. 

Dette kompagni fik senere navnet Hjemmeværnskompagni 4204, i dag med navnet 
Hjemmeværnskompagni Midtfyn (HVKMFY). 

Ikke nok med at det er det ældste, men det er også det eneste kompagni, som ikke er på noget 
tidspunkt er lagt sammen med andre. Det er virkeligt godt gået. 

Hermed et stort tillykke med jubilæet.

(Kompagniet fejrer sit jubilæum den 15. juni) 
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Indvielse af nye lokaler 
Inge Jagd Sørensen

Parade og åbent hus markerede lørdag den 2. marts Hjemmeværnskompagni Middelfarts flytning 
fra diskrete loftlokaler i Ejby til ny central placering på hjørnet af Stensgårdvej og Vandværksvej i 
Middelfart.

Stedet skal desuden danne ramme om Virksomhedshjemmeværnskompagni Syd, der hidtil har haft 
hovedkvarter i Odense. 

Paraden startede med, at kompagniets fane, der var ført til fods fra Ejby, blev ført ind, og stillet op foran 
de fremmødte inviterede og kompagniernes egne medlemmer, og efter velkomsttale af kompagnichef, 
Ulla Staugård var der taler af Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og chefen for 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn Ulrik Arensbach. Til slut blev fanen behørigt ”ført til kvarter”.

Hjemmeværnskompagni Middelfart dækker i dag Vestfyn fra Odense og Varbjerg til Middelfart og mod 
syd til Sandager.  
- Kompagniet er på ca. 100 mand, og har indtil nu været usynlige for folk i Middelfart og andre af de 
større byer i området, så der er nu en stærk forhåbning om, at man igen kan vokse med den bedre 
eksponering på Stensgårdvej i en større by som Middelfart.

Kompagniet har i en årrække holdt til i ydmyge lokaler på førstesalen i Ejby Midtpunkt med adgang via 
en snoet brandtrappe og våben og ammunition placeret i et sikret kælderrum i en naboejendom. 

Der har derfor i lang tid været ledt med lys og lygte  
efter et nyt hovedkvarter tættere på Lillebælt, hvor  
hovedparten af de civile opgaver foregår, og hvor  
der formentlig vil være mest brug for enheder til  
bevogtning af broerne i en eventuel krigssituation.
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Vi vil altid være briterne taknemmelige 
Palle Christiansen, Hjemmeværnskompagni Sydfyn.

Disse ord blev udtalt ved mindehøjtideligheden på Landet Kirkegård, søndag den 3. marts. I anledning 
af, at det er 75 år siden, den 15. februar 1944, at et RAF Lancaster bombefly blev skudt ned af tyske 
natjagere ved Vornæs. 

Taleren fortsatte: Tak til England og de allierede. Vi vil altid være briterne taknemmelige, og i den 
forbindelse er ”Brexit” kun en ”krølle på halen”. Vores venskabsbånd vil altid være der. Briternes kamp 
mod nazismen, men også for vores frihed, må aldrig blive glemt!

De to britiske flyvergrave på Landet Kirkegård, er sat over flynavigatør, Squadronleader  Arthur John 
Sayer og Airgunner, Flightsergeant Louis Godfrey Glaus.

Disse unge mænd satte sig sammen med de 5 øvrige i flybesætningen, op i deres Lancaster fly, og 
deres bombemål var et industrikvarter i Berlin. De nåede ikke længere end til Tåsinge, så blev deres fly 
skudt ned af tyske natjagere. På grund af snævre pladsforhold i flyet, var det svært at springe ud med 
faldskærm. Det endte da også tragisk for dem, heriblandt Sayer og Glaus. 2 andre overlevede, og de 
kom i tysk fangelejr.
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Smukke taler!

Sognepræst i Landet Kirke, Johanne Fauerskov Sloth, ærede blandt andre de to engelske flyvere i sin 
prædiken i kirken.

Kirkeværge Michael Jensen, Landet Kirke fortalte detaljeret om hændelsen ved flystyrtet i 1944, og det 
gjorde stort indtryk på forsamlingen.

Peer Petersen fra Fredericia, medlem af Kommissionen af Commonwealth’s krigsgrave i Danmark, 
sendte en hilsen på vegne af den britiske ambassade, som desværre ikke kunne deltage. Men de 
takkede for indbydelsen, og fordi vi holdt mindehøjtideligheden.

Kaptajn Kim Fagerli-Schmidt, holdt tale på vegne af Hjemmeværnet. Han drog en smuk parallel til 
Nordahl-Grieg’s sang: ”Kringsatt av fiender”.

En værdig markering af dem, som døde også for Danmarks frihed. Fra Hjemmeværnet deltog 
medlemmer af Hjemmeværnskompagni Sydfyn, Politikompagni Svendborg, og Hjemmeværnskompagni 
Langeland. Desuden mange kirkegængere, og der var også faner fra civile foreninger på Tåsinge.

Vi danskere mener noget med at vise taknemmelighed, når vi ærer de to flyveres minde, 75 år efter at 
begivenheden fandt sted. Æret være Arthur John Sayer, og Louis Godfrey Glaus’ minde.
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Bykamp er for de seje! 
Af Palle Christiansen, HVK SFY.

Så blev drengene fra HVK SYDFYN og HVK SVENDBORG, samt en enkelt soldat fra Ærø, ”krudtet godt 
og grundigt af”.

Med en samlet styrke på 30 mand, drog de til øvelse i bykamp. Kampscenen var sat ved en lille 
”containerby” i Højstrup Øvelsesterræn.

Lad os slå fast med 12,7 mm patronsøm, at bykamp er for de seje. Det kræver mod at sparke en 
dør ind til et rum, hvor der sandsynligvis opholder sig fjender. Især hvis der er skarpe ”bønner” i 
geværerne. (Det var der nu ikke i Højstrup).  Men denne form for kamp er psykisk belastende, og der er 
grundlæggende muligheder for tab af egne styrker.

Vore 9 soldater fra HVK SYDFYN, var begejstrede for oplevelsen. NK Morten Kaa Olsen.: Der er en dejlig 
samspilseffekt, på grund af vores samarbejde med HVK SVENDBORG. De havde 20 deltagere med! Det 
giver muligheder for en uddannelse med pondus, fordi 30 soldater sammen øver bykamp.

Det sagde vores soldater efter bykampen:

- Peter Holmeaa Christiansen: Det blev sgu’ en god dag med masser af bykamp. Jeg synes, at det gik 
ret godt! 
 
- Steen Ørgård Erhardtsen: En rigtig fed og god tur. Og vi havde en super gæsteinstruktør fra ”Korpset”.

- Christian Bjørkvig: Også jeg syntes at det var en god tur. Lige bortset fra de blå mærker jeg pådrog 
mig ved at kravle ind gennem et vindue.

- Mads Rehr: Det blev ekstra spændende, da vi skulle foretage et samlet angreb på nærkampsbyen. 
Som helt ny, lærte jeg en masse af øvelsen. 

Ved øvelsen blev der også brugt de nye FX våben.

Super ”krudt-og-kugler” aktivitet.
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Regionen gennemførte Stabsøvelse 

I lørdags (9. marts) var den samlede stab (ansatte som frivillige) fra de fem distrikter i Landsdelsregion 
Vest samlet i Skive for at gennemføre STØVGAR (STABSØVELSE I GARNISON). Opgaven var at lave 
stabsarbejde, overvejelser, taktisk oplæg og befaling som led i opgaven…

Situationen var oplæg til en opgave i ”Host Nation Support”, spændende…

Den 13. marts samledes staben igen, for at afslutte befalingen, der skulle returneres til ragionen. 
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Historisk udvalg på studiebesøg 
Af Steen Riber Schultz, Historisk Udvalg

Udvalgets tur den 14. marts gik til POHVK Slagelse. 

Formålet med turen var, at se hvordan de havde indrettet sig, og hvordan de taklede de problemer, som 
der er i forbindelse med et arkiv. Der var mødt seks mand frem, og vi var fire fra Fyn. Oprindelig skulle 
der have været deltagere fra arkivet i Holbæk, men de kunne ikke deltage. 

Ved kaffebordet fik vi en orientering af formanden, om status ved deres lokale HISU, som er et af flere 
små historiske udvalg, som de forsøger at minimere. 

Så var vi i deres arkiv, med en orientering om deres arbejde, hvor vi bla. studerde ældre billeder, 
som de har samme problemer med som os, at vi har billeder, som kan være interessante, hvis man 
bare havde navne på personerne. Efter at havde studeret effekter og billeder samt set hvordan de 
registrerede pokaler, var det tid til at køre til Antvorskov Kaserne. 

Der var arrangeret, at vi skulle se historisk samling ved Husarregimentet. Og her havde Holger, talt med 
Eskadronen, så vi kunne til at se den også. først sammen med hestepigen, som fortalte om, hvordan de 
passede hestene og deres vagter. 

Eskadronen består af 75 heste, med to Friserheste til stortrommen, som kræver en stor hest, én 
oldenborger men ellers dansk varmblod. Alle har et navn med stamtavle på. Også én der kun havde et 
navn og en krone, fordi den var kongelig, Mary’s hest. 

De viste seletøjet frem, og hver hest har to sæt, med navn over. Der er to forskellige hovedtøj, det 
havde noget med bidslerne at gøre. 

Én hest var speciel, idet den ikke kunne lide andre heste, og kunne finde på at sparke dem, men 
derimod var den meget glad for mennesker, de kunne sagtens stå og nusse og kradse den på halsen i 
ti minutter, her var hun lige ved at får et stort kys. Så på grund af dens væremåde kunne de ikke havde 
den til at gå i kortegen, og derfor gik forrest. 
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Vi så også lige Eskadronens administrationsbygning, hvor en ”Husar stod vagt”. 

Medens vi stod her kom sadelmageren og sagde, at vi da kunne komme hen og se hvor de lavede 
seletøj. Hovedtøjet laver de helt fra bunden, lige fra de får en halv kohud, til det færdige produkt. 

Der er 246 muslinger syet på, og alt er lavet i hånden, og det tager ca. 3 uger at lave. Det var utroligt 
flot, hvilket vi også kunne se, at han var stolt af, at kunne vise frem. 

Efter at vi havde sagt pænt tak til Husarpigen, gik vi med Holger over til Historisk Samling som lå oven 
på Depotet. Der var mange fine ting samlet i tidens løb. 

Vi besøgte også lige mindelunden over faldne fra Gardehusarregimentet og fra de sammenlagte 
regimenter; 1. Regiment, 4. Regiment og Sjællandske Livregiment 

Vil vil i den grad anbefale et besøg, det er meget spændende.

Her sluttede en god dag sammen med kollegaerne i Slagelse, og turen gik hjem til Fyn igen. 
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70 års fødselsdag

Flaget gled til tops, og Hjemmeværnskompagni Kerteminde havde inviteret til 70 års 
fødselsdag.

Den 31. marts, dagen før dagen, Klokken 14 blev styrken kommanderet ret og flaget gled til tops på 
den dejlige solfyldte forårsdag.

Efter paraden gik alle ind i kompagnilokalerne, hvor der var varm chokolade, brunsviger og lagkage til 
de fremmødte.

Kompagniets medlemmer, repræsentanter fra Hjemmeværnsflotille 241 Odense-Kerteminde samt 
repræsentanter fra distriktet havde et par hyggelige timer sammen. 
Folk fra reservestyrken var også indbudt, og et par stykker havde lagt vejen forbi, så der blev delt gode 
historier fra "de gode gamle dage" og om "hjemmeværnet i dag".

Hjemmeværnskompagni Kerteminde startede selv blandt de første kompagnier den 1. aptil 1949 
som Hjemmeværnskompagni Kerteminde og senere som 4319 Kerteminde, men var i en årrække 
sammenlagt med andre kompagnier og bosiddende væk fra Kerteminde. I 2018 flyttede de atter tilbage 
til byen. 
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Ny chef ved Infanterikompagni Fyn 
Foto: Stefan Høegh-Neumann

Odense, 7. april

Efter fire måneder, hvor kompagniet har været foruden en chef, kunne vi d. 3/4 melde, at det ikke 
længere var tilfældet.

Vores nye kompagnichef, Karsten Falck, blev budt velkommen af kompagniet og udnævnt af 
distriktschefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.

Den nye chef er nu ved at finde sig tilrette i vores beskedne bygninger i Højstrup i Odense.
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Mindehøjtidelighed på Humble Kirkegård 
Jeanett Bahrenfeld, HVK Langeland, Foto: Jan Bahrenfeld

HVK Langeland var som altid klar, da der var mindehøjtidelighed på Humble Kirkegård den 9. april. 
Efter Mindehøjtideligheden var der et lille arrangement på Hjemmeværnsgården, 

9. april på Odense Kaserne

Frivillige fra distriktet hejste atter flaget på halv på kasernen den 9. april. Herefter nedlagde distriktet, 
i lighed med tidligere år, en krans på vegne af Forsvaret. senere på formiddagen nedlagdes der krans 
ved mindesmærket på Assistens Kirkegård.
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Al ting har sin tid...eller - ”Frem og tilbage er lige langt”

I aftes blev de to PMV'er, som vi har haft i sneberedskab, pakket sammen. Ikke kun for denne sæson, 
men for altid.

PMV M113 er udfastet af det danske forsvar, og vores to skal nu til Fredericia og tages ud af 
aktiv tjeneste. Forhåbentlig får vi Ulla at se igen - som statisk udstilling på Odense kaserne ved 
Militærhistorisk Samling.

Her lidt billeder fra Ulla's sidste tur på Højstrup, inden hun blev kørt ind i garagen til Grete.
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Den årlige gruppekonkurrence 
Ole Hanson, chef HVK Sydvestfyn

Der blev konkurreret i højt solskin

Lørdag den 6 april 2019, var vores kompagniet endnu engang sammen med vores samarbejdskompagni 
fra Midtfyn i kampen om titlen som Faaborg-Midtfyn kommunes bedste hjemmeværnsgruppe.  
Det er en tilbagevendende begivenhed i samarbejder med vores nabokompagni. Denne gang blev 
arrangementet afholdt ved skydebanen lige ude for Aborg på Vestfyn, hvor der er perfekte forhold til 
at lave forskellige aktiviteter, samtidig med, at man på skydebanen ikke skal tage hensyn til skibstrafik, 
som vi normalt skal på Bøjden Skydebane.  Igennem dagen var grupperne på momenter, som 
omhandlende blandt andet:

- Skydning på forskellige måder 
- Afsøgning af både område og bygning 
- Bevogtning med adgangskontrolpost 
- Patrulje, med observation og signaltjeneste   
- Førstehjælpskendskab med opgaver omkring sygehjælpertasken, spørgsmål i førstehjælp og 
førstehjælp på kamppladsen

Den ene gruppe som deltog fra vores kompagni, havde deres hund Kasan med, han arbejdede med stor 
iver og dygtighed. Han er altid med, når der er en aktivitet og gruppen har stor gavn af ham.
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USAM Syd aftenøvelse på Langeland   
Palle Christiansen, HVK Sydfyn

Alle, der ikke er i jeres gruppe, er jeres fjender! 
Så enkelt lød meldingen fra øvelsesleder, René Larsen, NK i hjemmeværnskompagni Langeland (herefter 
benævnt LLD). fredag den 12. april.

Tre grupper fik ordre på at tage ud i Fredsskoven ved Rudkøbing. 1. gruppe fra HVK Sydfyn, 2. gruppe 
fra HVK Svendborg – og 3. gruppe fra HVK LLD.

Opgaven lød på, at i Fredsskoven var observeret en fjendtlig Forward Air Controller (FAC). En FAC er 
jagerpilotens øjne og ører, som kan dirigere fly ind for at bombe fjendens mål på landjorden, samt 
beskyde mål på jorden. Det var derfor vigtigt at opsøge og fange denne person. Samtidig var hver 
gruppe en selvstændig enhed, som havde de andre grupper som indbyrdes fjender.  
 
Signalement af FAC’en: ”1.83 mm høj, 92 kg, multicamouflageuniform, bøllehat. Rødblondt hår. 
Foderstand ”over middel”.

Det kan ikke undgå at føre til kamphandlinger! 
Fredsskoven er kun cirka 1 kilometer på hver led, så de skal nok finde hinanden. Klokken 19.15, mens 
det endnu var lyst, var der ikke indgået nogle meldinger til KSN. Hvor KC LLD, Kim Fagerli-Schmidt 
ventede på meldinger.

FAC’en blev fanget 
FAC’en alias René Larsen, havde gemt sig i et brombærkrat. Her blev han dog fundet og tilfangetaget af 
Svendborggruppen. Godt gået.

Alle var enige om, at det var en fantastisk øvelse, som der skulle være nogle flere af! Unge Mads Rehr 
fra SYDFYN havde her premiere på sin allerførste øvelse efter hans LPU-uddannelse. Han sagde: Det 
var både fedt og spændende. – Vi lader lige disse ord stå på skærmen et øjeblik. Tak til Langeland for 
en god USAM SYD-øvelse.
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Marchsektion Fyn

Marchfolket er meget flittige.

Stort set hver eneste weekend er de ude på landevejen på Fyn eller andre steder i Danmark under 
mottoet ”Fordi vi elsker at gå march”.

Her skal nævnes et par enkelte i den forgangne periode:

- Den Fynske Hjemmeværnsmarch i området ved Vissenbjerg blev besøgt 17. marts.

- Hjemmeværnets jubilæum blev markeret på Fyn den 1. april. 9 da marchfolket mødtes til aften, for at 
gå en lille jubilæumsmarch i Odense, med start og slut på Højstrup.

- 6. april var det Søgård Marchen med udgang fra Søgårdlejren.

- I weekenden 25-26. maj gik en del grænsemarch fra Bov (2x40 km), som tillige var udtagelsesmarch 
for deltagelse i årets Nijmegenmarchenmarch.   

Er du interesseret i at gå med så kontakt Michael Thyregod; hdfyn-ldmar@hjv.dk
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BM-udrykning til Nymindegab 
Jannik Jensen, chef HVK Nordfyn

HVK Nordfyn rykkede til Nymindegab på BM weekend 13-14. april.

En weekend med gode og lærerige indslag, en lille rundtur i lejren med skolepræsten, og besøg i bunker 
og diverse kældre fra tyskernes tid i lejren.
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Hjemmeværnets BrassBand Syd til Årsprøve 
Kirsten Østergaard.  
Foto Lene Kathrine Jensen

Brass Band Syd havde torsdag d. 11. april vores årsprøve. Det er en prøve, hvor den 
musiksagkyndige fra Hjemmeværnskommandoen er til stede og laver en bedømmelse på musikkorpset, 
for at se, om vi opreholder niveauet i musik og march. Og det gør vi - vi er godkendt.

Brass Bandet fylder 20 år i år, og vi har i den anledning fået komponeret vores helt egen 
jubilæumsmarch af komponisterne Lars Birkelund Olsen og Kenneth Pultz Stenum - og det er en SUPER 
GOD march.

Vi siger tak for deltagelsen til prøven i går til Landdelsregion Vest, vores næstkommanderende Lene 
Kathrine Jensen og vores dejlige alt-mulig-mand Erik Rasmussen, og især tak til Erik, som lavede 
benarbejdet og skaffede os sponsoratet, så vi kunne få skrevet marchen.

 
Fynske Livregiment

Et af de ældste regimenter i hæren var Fynske Livregiment. Det blev oprettet i 1614 af Christian 4. 
under navnet Fynske Fenle Knægte. 
11. maj var det årlige soldaterjubilæum, hvor man stadig fornemmer stoltheden, sammenholdet og 
æren at have tjent Danmark.

Dagens ret.....som altid.....Gule Ærter.

Underholdningen var igen Hjemmeværnets Brass  
Band Syd. Med marchen Fast i Nød hilste vi vetera- 
nerne velkommen ud af kirken, fulgte dem til  
Odense Kaserne og underholdt med et par  
“koncerter” under middagen.

Vi føler os meget velkommen og værdsat, og fik  
masser af roser med på vejen.
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Udstilling på Langelandsfortet

Hjemmeværnets 70 års jubilæum blev den 13. april markeret på Koldkrigsmuseum Langelandsfort med 
udstillingen ”Hjemmeværnet på plads - Fortællinger fra 70 års frivilligt værn”.

Udstillingen blev åbnet med taler af formanden for Langelands Museums bestyrelse Peter Dragsbo, 
oberst Flemming Agerskov og museumschef Peer Henrik Hansen.

Udstillingen kan beses indtil 30. september.
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Fantastisk lang lørdag  
Anette Marianne Mortensen, HVK Kerteminde 

Lang lørdag (28. april) blev afholdt i fantastiske omgivelser, tak til Roy. 

Formiddagen bød på håndgranatskast, pumpeantenne og sidst men ikke mindst vores FT-58 felttelefon.

Om eftermiddagen var der handlebane i skoven, med opsatte skiver højt og lavt og lureminering (som 
alle gik i) og kortlæsning, vi skulle finde på kortet, hvor vi var, og opgive koordinater på forskellige mål.

Alt i alt en hel fantastisk lørdag.
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Politihjemmeværnet Middelfart

Første weekend i maj var atter en trawl weekend for politihjemmeværnet i Middelfart 

Vi har haft en travl weekend - vi deltog naturligvis i mindehøjtideligheder både 4. og 5. maj - men vi 
støttede også Middelfart Halvmarathon, hvor 6000 løbere deltog.
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Forårskoncert i Ansgar Kirke 

16. marts havde Hjemmeværnets Musikkorps Syd i samarbejde med Ansgar Kirke planlagt en 
forårskoncert.

Kirken var fyldt, og de mange gæster fik en dejlig koncert med musikkorpset under ledelse af Per 
Silverberg Hyttel.
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Hjemmeværnets Musikkorps Syd til årsprøve

Lørdag den 6. maj var der Årsprøve ved Musikkorps Syd, den årlige kontrolinspektion 

Korpset samledes i lokalerne i Assenbølle, og efter en marchtur rundt på pladsen, var det tid for 
afspilning af de udvalgte musikstykker.

Der var noget for enhver smag, også for de indbudte fra Landsdelsregion Vest, Odense Politi og 
distriktet. Alle var fuldt tilfredse. Den efterfølgende udtalelse fra musiksagkyndige Lennart Black, var 
også ganske tilfredsstillende.

Til slut overrakte Lennnart Black en nyskrevet march ”Kastelsmarchen” til musikkorpset.

Musikkorpset blev som altid ledsaget af Kor á la Carte.
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To uger med Hjemmeværn Ærø

27. april kl. 22.52 

I denne weekend sejlede vi MHV 804, Andromeda, fra Juelsminde til Marstal. 
Hende har vi i lån, for at kunne træne og vedligeholde vores mange medlemmer, og samtidig støtte den 
sydlige søredningsopgave, der kan opstå i det sydfynske øhav og omkring.

Vi har skibet på øen indtil d. 10 maj, hvor vi i den weekend skal udføre en farvandsovervågningsopgave 
for Søværnet, inden vi afleverer skibet i juelsminde d. 12 maj. 
I midt / slut august har vi endnu et skib på 3, 1/2 ugers visit. 
Så forvent at se et gråt skib i og omkring Ærø det næste lille stykke tid, og deraf øget aktivitet.

Fra uddannelsesaften d. 29. april 

Denne dag var en god del af Hjemmeværnet på Ærø samlet til enten gummibåds træning eller motor 
og teknisk gennemgang af skib. 
Til højre i billedet, kan man se vores dejlige værnsfælles-kulør, med de tre forskellige baret typer.

INFO: De mange civile der ses på billeder er kommende medlemmer, som enten ikke har underskrevet 
kontrakt eller har fået udleveret uniformen endnu.

Viften/Ærø Ungdomsklub skrev den 9. maj  

Idag lavede vi en lille udflugt ned til Marinehjemmeværnsskibet 804, som Hjemmeværnet på Ærø har til 
låns i disse dage. Spænende tur og især et par af drengene var nysgerrige omkring maskinen, så den 
blev startet op til deres ære.
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Klar til at rykke ud 
ANDERS ØSTERBY, Fyens Stiftstidende, 08. maj 2019 

12 frivillige hjemmeværnsfolk var med til at redde en forkommen kajakroer fredag aften. To af dem er 
21 år og studerende på HF Søfart. Det er de ikke ene om. Faktisk har 22 af 30 nye medlemmer siden 1. 
januar 2017 en baggrund fra den blå HF. Historiker mener, det er kendetegnende for et lille samfund, at 
en frivillig forening som Hjemmeværnet nyder stor opbakning.

Ærø: Marinehjemmeværnsfartøjet Andromeda med 12 besætningsmedlemmer fra Ærø om bord 
var fredag aften på øvelse og på vej gennem Mørkedybet nord for Langeland, da opkaldet kom. 
Over radioen havde besætningen netop hørt om en drukneulykke ved Faaborg, så de frivillige 
hjemmeværnsfolk troede et kort øjeblik, at kursen skulle sættes mod Faaborg. Men opkaldet fra 
Forsvaret handlede om en savnet kajakroer i området mellem Strynø, Taasinge og Langeland, og så 
blev skibet vendt. 
- Det er første gang, jeg har sejlet så hurtigt gennem Mørkedybet, fortæller premierløjtnant Kenny Søby 
Jørgensen, som havde kommandoen på skibet fredag aften og nat. 
Han og kommunikationsgast Søren Degn Laxy og de menige frivillige Morten Skjølstrup og Oliver Meyer 
Nielsen befinder sig under mere rolige forhold på skibet, som fra 27. april til 12. maj er på Ærø for at 
give de frivillige mulighed for at træne. Her fortæller de om redningsaktionen, som endte godt, da en 
underafkølet kajakroer blev hejst op i en redningshelikopter i god behold.

Forud var gået nogle dramatiske minutter. Gummibåden, som har den fordel, at den kan gå ind på lavt 
vand, blev sat i vandet, men det blæste omkring 20 meter i sekundet, så bølgerne var en udfordring. 
Morten Skjølstrup var en af tre, der blev sat i båden, og på spørgsmålet om, hvordan det var, lyder det 
lakoniske svar: 
- Det var vådt. Der kom vand ind hele tiden. 
Efter 25 minutter fik besætningen ved hjælp af en infrarød kikkert øje på en prik, der ikke lignede en 
af bøjerne, og ganske rigtigt var det den kæntrede kajak med den uheldige kajakroer klamrende sig til 
den. Ifølge Morten Skjølstrup var det nogle lige dele spændende og angstprovokerende minutter, men 
den udsendte reporter får ikke meget ud af det sportsjournalistagtige spørgsmål om, hvad han tænkte, 
da han så manden blive hejst op i helikopteren. 
- Jeg tænkte ikke rigtig noget, jeg fik bare at vide, at han var reddet, siger Morten Skjølstrup
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En tur til Prag efter en medalje 
Af Bjørn Ramming, HVK Sydvestfyn

I forbindelse med min udsendelse til Afghanistan arbejdede jeg formelt under en tjekkisk chef. 
Oberstløjtnant Ales Tesar fra den tjekkiske generalstab i Prag.  Han kom imidlertid først til Afghanistan 6 
uger efter at min udstationering startede. I den mellemliggende tid fik jeg organiseret arbejdet således, 
at da han ankom, var opgaverne med forvaltnings- og erstatningsret allerede lagt på skinner.

Vi udviklede et godt og gensidigt kollegialt venskab. Da jeg forlod Kabul fortalte han at han havde 
indstillet mig til den tjekkiske orden for udsendt personel i internatonal tjeneste, og samtidig inviterede 
han mig til Prag, for at modtage den. Indstillingen gik igennem, men efter at jeg havde forladt 
Afghanistan, og Ales gentog sidste år sin invitation, som jeg så havde mulighed for at få gennemført i 
sidste uge.

Medaljen er den samme, som gives til tjekkiske soldater, første gang de er udsendt i international 
tjeneste. Billederne viser medaljen og de officielle papirer, som fulgte med, samt et billede af  Tesar og 
mig sammen i Afghanistan.
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Studiekreds-kursus 
Preben Thomsen, chef POHVK Assens

Vi bliver alle opfordret til at tage uddannelser i Hjemmeværnet.  
Der er rigtig mange muligheder for uddannelse; tilstedeværelses, brevskole, fjernundervisning. En 
række af Hjemmeværnsskolens fjernundervisningskurser kan gennemføres som studiekreds. 

Hvorfor så tage et kursus som studiekredskursus? 
 Du er ikke alene 
 Du få hjælp her og nu 
 Du er sammen med dine kollegaer 
 Du deltager i debat her og nu 
 Du høre andres holdninger og kommentarer 

Hvilke kursus kan så tages som studiekreds kursus? 
- Orientering-kortlære 8130 
- Troppetegn-og-Signaturer 8140 
- Indsats--og-katastrofepsykologi, -Internet 8191 
- Øvelsestilrettelæggelse, Internet 8246 
- Grundlæggende-landmilitær-engelsk 8290 
- Næstkommanderende-bevogtningsdeling 8315 
- Militær Sikkerhedstjeneste mv. 8355 
- HJV.DK-Grundkursus 8460 
- HJV.DK-Nyhedsmodul 8462 
- HJV.DK Indholdssider 8463 
- HJV.DK Personel- og økonomiforvaltning 8467 
- HJV.DK-Aktivitets modul 8468 
- HJV.DK-Booking, -udlåner 8470 
- HJV.DK-Historisk-arkiv 8472 
- HJV.DK-Administrator 8474 
- For kursus-til-Historikerkursus 8453 
- HJV.DK-for-BM-og-SPEC 8475

Jeg har nu 2 gange gennemført studiekredskursus i Indsats-og-katastrofepsykologi. Der har på de 2 
gange været ca. 30 medlemmer af Hjemmeværnet på Fyn, som alle efter 3 timers kursus har fået Q for 
8191. Jeg har begge gange fået gode tilbagemeldinger fra alle kursister, og mange har sagt,at de har 
nydt at være på kursus, de har sagt, at den måde at tage et kursus på er godt, der er mulighed for at 
høre andres meninger, holdninger, samt andre måde at se svar på. 

Jeg kan kun anbefale at vi bruger denne form for kursus mere i fremtiden. Som instruktør er det 
altid sjovere at gennemføre et kursus med mange deltager. Som instruktør, får jeg jo også nogen nye 
meninger og holdninger, som jeg kan bruge.

Så på med ja hatten og lad os mødes på uddannelse i Hjemmeværnet.
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Næstkommanderende ved Stabshjemmeværnskompagni Fyn

Brænder du for et godt og solidt fællesskab? Er DU måske vores nye Næstkommanderende i 
underafdeling???  
Så har du lige nu en fantastisk mulighed her. Vores nuværende Næstkommanderende skal tiltræde som 
ny Chef for underafdelingen pr. 1. januar 2020 – derfor søger vi hendes afløser.

Som Næstkommanderende får du følgende opgaver og ansvarsområder, som du udfører i tæt 
samarbejde med Kompagnichefen og den øvrige kompagniledelse: 
• Støtter Underafdelingschefen i føring af underafdelingen. 
• Er underafdelingens Næstkommanderende og stedfortræder for Underafdelingschefen. 
• Bidrager til tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og  
              underafdelings niveau. 
• Bidrager til den operative planlægning i underafdelingen. 
• Ansvarlig for underafdelingens logistiske tjeneste. 
• Forestår planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen ved  
              underafdelingen. 
• Støttende ved planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af øvelser på delings- og gruppe- 
              niveau, i samarbejde med de øvrige fører i underafdelingen. 
• Gennemfører regelmæssige uddannelsesmøder med henblik på koordination af uddannelsens  
              tilrettelæggelse og gennemførelse.

Vores forventninger til dig: 
• Du er medlem af Hjemmeværnet eller har aftjent værnepligt, og kan optages i Hjemme- 
              værnet. 
• Du skal have lyst til at arbejde med ledelse og udvikling af mennesker i en frivillig militær  
              organisation. 
• Du er et positivt menneske, der vægter samarbejde og gode relationer højt. 
• Du er som person vant til at færdes i en frivillig organisation og evner at motivere frivillige til  
              at yde deres bedste. 
• Du er villig til at tage, den til funktionen påkrævede uddannelse, samt vedligeholde den. 
• Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde denne under hele ansæt- 
              telsesforholdet.

Ansættelsesvilkår: 
Stillingen er frivillig i Hjemmeværnet og hermed uden løn. Der ydes kørselsgodtgørelse, kost og logi i 
forbindelse med aktiviteter mv.  
I forbindelse med uddannelser og skarp indsættelse kan der ydes tabt arbejdsfortjeneste (max 
dagpenge sats). Der vil i forbindelse med ansættelsen være et rådighedsvederlag, for at stå til rådighed 
og for med kort varsel at skulle løse opgaver, samt mulighed for at forhandle en resultat bonus.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Chef Stabshjemmeværnskompagni FYN, kaptajn Ole 
Andersen på telefon 25 52 82 09. 
Ansøgningen mailes til Stabshjemmeværnskompagni FYN på STHVKFYN@hjv.dk snarest, dog senest 01 
oktober 2019.
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Chef for Hjemmeværnskompagni Kerteminde

Motiveres du af at arbejde med frivillige, hvor du vil få ansvaret for Hjemmeværnskompagni 
Kerteminde? Og har du lyst og mod på at være ansvarlig for uddannelse, morale, materiel og 
kompagniets frivillige personel? Så skal du søge stillingen som chef for Hjemmeværnskompagni 
Kerteminde, Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.

Om os: 
Hjemmeværnskompagni Kerteminde består af 30 aktive medlemmer og har haft en fornuftig tilgang 
gennem de seneste år. Vi er et kompagni under opbygning, som stiller store krav til medlemmerne på 
alle niveauer.

Vi har egne faciliteter til uddannelse, møder mv., beliggende i Kerteminde i industriområdet. Vi er 
underlagt Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn som udstiller rammer og mål for vores aktiviteter, uddannelse 
og økonomi.

Om stillingen: 
Du bliver chef for en kompagniledelse bestående af frivillige officerer og befalingsmænd med mange års 
erfaring. Du får ansvaret for kompagniets udvikling, indsættelser, uddannelse og aktiviteter.

Kompagniet gennemfører deres tjeneste i fritiden, så du skal kunne afse den nødvendige tid om 
aftenen og i weekender. Der vil også være perioder, hvor din tjeneste forrettes på enkelt hverdage. Som 
kompagnichef indgår du naturligvis i distriktets chefkreds, hvor sparring og vidensdeling gennemføres i 
en fri og åben dialog.

Om dig: 
Du skal være optaget som frivilligt medlem af Hjemmeværnet og du skal kunne sikkerhedsgodkendes til 
hemmeligt og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har en baggrund fra en enhed under Forsvarsministeriets 
område, gerne med en officers eller reserveofficers baggrund. Du har gerne erfaring med at arbejde 
indenfor rammerne for en frivillig organisation, hvor motivation er essentielt og afgørende.

Du vil modtage den nødvendige uddannelse løbende under dit chefvirke, hvor den ledelsesmæssige 
og faglige uddannelse vil blive gennemført ved distriktet på Fyn eller ved Hjemmeværnsskolen i 
Nymindegab.

Kontakt: 
Ønsker du nærmere beskrivelse af stillingen, eller har du spørgsmål hertil, så kan de rettes til chefen for 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, oberstløjtnant Ulrich  Moltke Hvid Arensbach på telefon 7213 2701.

Har stillingen din interesse så send din ansøgning til hdfyn@hjv.dk mrk.: 
CH/HVK KER. Vi ser frem til at høre fra dig. Ansøgningen skal være distriktet i hænde senest 13. juni 
d.å.. 



Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V

NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP 
www.vistillerop.dk


