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Kære soldater og førere ved de 
fynske hjemmeværnskompagnier, 
underafdelinger og enheder.

Der er sket en del ting siden sidste nummer af 
Distriktsnyt.

Da statsministeren lukkede Danmark ned i marts, så blev 
Hærhjemmeværnet på Fyn også lukket for alle aktiviteter, 
som ikke vr operativt betinget eller begrundet. Det har været 
lidt af en prøvelse for os alle, ikke mindst fordi virkelysten er 
høj hos de fleste soldater. 

Vi har dygtige og engagerede soldater ved Svendborg 
Sygehus, OUH samt ved det store testcenter på Højstrup, og 
vi løser andre opgaver til støtte for civilsamfundet. Tak for 
jeres store indsats, som er meget vigtig.

 
Jeg vil ikke bruge spalteplads på hvad der ellers er sket i relation til COVID-19. Mere interessant er det, 
hvad der skal ske i resten af 2020. 

Lad mig skære til benet med det samme -  
Jeg ser to hovedprioriteter ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn for resten af 2020:

•     Opretholdelse af de operative beredskaber og kampkraft i det fulde spektrum fred-krise-krig – fordi 
      det er vores kerneopgave. 
•     Opnåelse af mindst 24 timers tjeneste til alle soldater og førere inden 1. oktober 2020 – fordi det  
      er vores udgangspunkt for 2021 aktiviteterne inkl. fastlæggelse af bl.a. de økonomiske ressourcer.

Underafdelingscheferne ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn og jeg har drøftet fem 
typer aktiviteter i forbindelse med en kontrolleret trinvis genåbning (i ikke-prioriteret 
rækkefølge):

•    Aktiviteter, som primært målrettes mod soldatens opnåelse af enkeltkæmperfærdigheder samt de 
      nødvendige 24 timer inden oktober 2020,  
•     Aktiviteter i relation til ny-tilgåede og LPU samt føreruddannelse (GF m.fl.).  
•     Skydeuddannelse på enkeltmandsniveau inkl. K7 og opbevaringsskydninger. 
•     Førstehjælpsuddannelse, som tillempes de gældende sundhedsfaglige retningslinjer. 
•     Logistiske funderede aktiviteter og uddannelser, eksempelvis farlig gods uddannelse.

Det er meget sandsynligt, at der løbende vil komme justeringer til de fem aktivitetstyper. En trinvis 
opstart efter nedlukningen, vil kræve meget af førerne, fordi de skal træffe en masse beslutninger 
indenfor de sundhedsfaglige rammer. Hjælp dem og støt dem gennem forståelse og respekt.
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Der vil givet i tiden fremover være udfordringer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, samt udfordringer 
i alle øvrige dele af Forsvarets strukturer, som vi på Fyn ikke har indflydelse på, eksempelvis 
materieludlevering og bestilling. Vi skal gøre alt for at minimere og håndtere disse udfordringer, så lad 
os hjælpes ad med et åbent og konstruktivt sind. 

Det er endnu ikke entydigt, hvornår I kan gennemføre et aktivitetsniveau, som minder om tidligere 
år – den såkaldte ”normaltilstand”. Underafdelingerne og enhederne må indledningsvis planlægge 
på overgang til ”normaltilstand” fra 1. september 2020 (måske tidligere eller senere) - under fortsat 
efterlevelse af sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

En læring af hele COVID-19 forløbet er, at vi/jeg skal kommunikerer mere direkte med alle 
hjemmeværnssoldater og førere via elektroniske medier – det arbejder vi en del på via både på hjv.dk 
og de sociale medier. Meget kan gøres endnu bedre, men vi er i gang. Hvis du ikke har de informationer 
du vil havde, så spørg efter dem.

Godt vi kan være i gang igen - Vi ses derude ved enhederne til gode 
Hjemmeværnsaktiviteter og uddannelse i resten af 2020, så vi også er klar til 2021 med et 
højt aktivitetsniveau. 

Ulrich

 

Dette nummer af DistriktsNyt omhandler naturligvis den krise, der har ramt Danmark og os i 
Hjemmeværnet på Fyn, men der er også omtale af bl.a. højtidelighederne 9. april og 4-5. maj.  
Ud over dette har der, selv om vi har ligget stille siden midt i marts, alligevel været aktiviteter både 
uddannelses- og indsatsmæssigt, som vi kan omtale. Nogen ting er sket for nogen tid siden, men i 
hvert fald vil dette nummer være med til at dokumentere en tid i vores ”hjemmeværnsliv” som vi måske 
altid vil huske. 
Vi skulle nu gerne være på vej mod bedre tider, så vi ses derude...

Redaktionen
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Nyt ansigt på OPU gangen

Major Carsten Roskjær er tilgået OPU i februar.  Carsten erstatter major  
B.L. Pedersen, der rejste sidst på året.  
Ud over at være kontakt til en række kompagnier, skal Carsten fremover  
være S9, hvilket vil sige, at han bliver ansvarlig for distriktets presse- 
og informationsvirksomhed.

Velkommen til.

      

     Et kendt ansigt er tilbage

     John Bünger vendte 24. februar tilbage til sin plads  
     på distriktet - nu som major.

     John har været på tjeneste i udlandet, og han har i 
     tiden 29. juli 2019 til 29. januar 2020 været på  
     mission i Afghanistan.

     Ved hjemkomsten ventede der ham en medalje;  
     ”Forsvarets Medalje for International Tjeneste”, samt 
     en ny stjerne til at præge uniformen.

     Ved hans afrejse fra Afghanistan var der flere ordner 
     og diplomer, hvoraf det ene vises nedenstående. 
  

     Velkommen hjem John, og tillykke.
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Stabskompagni Fyn skiftede ved 
årsskiftet chef

Lørdag den 4. januar blev der sagt farvel til 
Ole Andersen og goddag til Lene Jensen.

Det skete ved en lille sammenkomst på 
Svennekærgård, hvor gæsterne blev mødt ved 
indgangen af Brassband Syd, som er en enhed i 
stabskompagniet,

Ved overdragelsen takkede Ole for den opbakning 
Herefter overdrag han kompagniet til den nye 
chef., han havde fået som chef, og fortalte at 
han bliver i kompagniet, fremadrettet med nye 
opgaver.

Lene, der indtil årsskiftet var 
næstkommanderende, takkede Ole for hans 
chefvirke og ønskede ham held og lykke med 
’mere fritid’.

Oberstløjtnant Ulrik Arensbach takkede ligeledes 
Ole for hans virke og sagde et par ord til Lene, 
hvor han ønskede hende tillykke. 

Stor glæde i Nyborg

Om aftenen, den 9. marts, udnævnte 
oberstløjtnant Ulrik Arensbach chefen for 
Hjemmeværnskompagni Nyborg, Jesper 
Torbensen, til kaptajn.

Stort tillykke.

Nye kompagnichefer ved distriktet
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Kommandoen er overdraget 
Anette Marianne Mortensen

Kommandoen over kompagniet er nu 
(22. januar) overdraget til Marthin Busk.

Distriktschefen, oberstløjtnanten Ulrik 
Arensbach var ude og udnævne til løjtnant. 
Stort tillykke med det. Vi ved at vi er i gode 
hænder med Marthin ved roret.

RED: HVK Kerteminde

Hjemmeværnet på Ærø fik ny chef 

Kenny Søby overtog 3. februar enheden, og gav afgående chef, Kjeld Andersen, rosende 
ord og et skjold med på vejen.

Det var en festlig aften, hvor enheden har inviteret samtlige værnsgrene fra Hærhjemmeværnet, 
Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet samt Hjemmeværnskommandoen v. Chefen for 
Hjemmeværnet, Generalmajor Jens H. Garly.
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HDFYN afholdt lørdag den 4. januar nytårsparole.
Parolen startede i Ansgar kirke i Odense, hvor frivillige, ansatte og inviterede gæster 
overværede en gudstjeneste med feltpræst Henrik Nedergaard.

Faneborgen, bestående af 17 faner fra distriktets kompagnier førtes ind og blev placeret ud for de 
rækker, hvor kompagniets personel sad. Herefter blev distriktets fane ført ind og placeret ved koret.

På de forreste rækker sad oberstløjtnant Ulrich Arensbach, Chefen for Hjemmeværnet Jens H. Garly, 
Forsvarsminister Trine Bramsen, Politidirektør Arne Gram, chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, biskop Trine 
Lindhardt, MF Jane Heitman, Borgmester Søren Steen Andersen og Borgmester Kenneth Muus. 

Hjemmeværnets Musikkorps Syd spillede dejlige musikstykker ind imellem kirkehandlingen og salmer, 
og Hans Henriksen fra Kor a’ la Carte fortryllede tilhørerne med en flot udgave af Nessun Dorma.

Oberstløjtnant Ulrik Arensbach afsluttede med at oplæse HM Dronningens nytårshilsen til Forsvaret og 
takkede de frivillige fra Hjemmeværnet på Fyn for indsatsen i 2019.

Faneborgen og distriktets fane blev ført ud til tonerne af ’Fast i nød’.
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Efter gudstjenesten var der samling i lokalerne i Ansgargården, hvor de årlige pokaler blev 
udleveret.

Pokalen for størst tilgang i 2019 gik til Hjemmeværnskompagni Odense-Dalum, og pokalen for bedste 
skytte gik til Lars Holmgaard Kjær fra Hjemmeværnskompagni Nordvestfyn.

Afleveringspokaler gik til sidste års modtager af pokalen for bedste tilgang; Infanterikompagni Fyn og til 
bedste skytte Jesper Rasmussen fra hjemmeværnskompagni Middelfart.

Tommy Nielsen INFHVK FYN

Johnny Larsen, HVK Odense-Dalum

Lars Holmgaard og Jesper Rasmussen, HVK Nordvestfyn
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Nytårsparole ved HVK Sydfyn 
Af Ove Bech Lehmann Weng

Ved HVK Sydfyns Nytårsparole blev logistikspecialist 
Gunnar Hansen kåret som årets SFYér - til lykke.

På billedet ses Gunnar med "Mor Karens" pokal.

Der blev også holdt paroler ude ved kompagnierne
Her er lidt klip fra dem redaktionen har hørt om

Pokalen for Bedste kammerat blev 
ved stabskompaniets parole 
udleveret til logistikspecialist 
Jørgen Bendtsen.

Hjemmeværnskompagni Langeland havde samlet kompagniet til parole
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De skal ikke blive glemt
I dag blev 80 årsdagen for de faldne 9. april 1940 markeret på Fyn under lidt andre 
omstændigheder end normalt.

Ved mindetavlen på Odense kaserne nedlagde oberstløjtnant Ulrik Arensbach ved en uformel 
højtidelighed på Hærens vegne en krans til minde om de fynboer, der gav deres liv. 
Repræsentanter for Fyns Militærhistoriske Museum hejste flaget på halv stang, og pensioneret kaptajn 
O.V. Pedersen lagde en buket ved mindetavlen.

Fra morgenstunden havde oberstløjtnanten lagt to buketter ved mindestenen på Assistens kirkegård i 
Odense for Poul Søgard og Frode Nielsen.

På de øvrige grave på Fyn blev buketter lagt af frivillige fra distriktet. 
- På Vissenbjerg kirkegård for Peder Jørgen Andersen. 

- På Humble kirkegård for Carl H. Vous. 
-På Middelfart kirkegård for Bjarne Chr. Poulsen 

- På Søllested Kirkegård for Carl Gunner Jørgensen.
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Geværskytte-1 kursus ved HVJ Midtfyn 
Michael Søholm

1. februar gennemførte HVK Midtfyn et Geværskytte-1 kursus (GV-1).

For dem der ikke ved hvad GV-1 kursus er, så giver det efter endt uddannelse mulighed for, at bestride 
funktionen som næstkommanderende i en bevogtningsgruppe.

Uddannelsesaktiviteter

En weekend i uniform er slut 
Preben Krejberg Thomsen

9. februar gennemførte POHVK Assens både 6 og 14 timers førstehjælpskursus.

Kompagniet fik 14 medlemmer igennem 14 timers kursus samt 2 på 6 timers kursus. 
POHVK Odense fik 2 medlemmer igennem 14 timers kurset.  
Tak for en hyggelig og spændende weekend
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Certificering til beredskabsstyrke 2021 
Preben Krejberg Thomsen

Så er en weekend i uniform ved at være slut. 

POHVK Assens har den 23. februar gennemført certificeringsøvelse til beredskabsstyrke 2021 på 
Højstrup.

Vejret har ikke vist sig fra sin gode side, men under hele øvelsen har humøret været højt.

Kompagniet har fået certificeret 17 medlemmer i weekenden. Tillykke til alle modtagerne.

Tak til distriktet for lån af lokalerne, tak til Johnny Larsen for lån af jeres lokaler. 
Tak til Robert Blohm og Finn Krogsris Højland, som deltog som kontrollanter fra distriktet og regionen. 
Tak til alle som uden de vidste det, blev brugt som moment i Adgangs-kontrol-punkt (AKP). 
Tak til d 21 deltagere fra POHVK Assens.

Hilsen/En glad og træt KC

Befalingsmandsseminar 
Palle Christiansen 

14 friske befalingsmænd fra HVK Sydfyn har 5-7. marts været på befalingsmandsseminar i Nymindegab.

Det er utroligt, hvor langt man kan nå med kompagniets pålagte opgaver, når vi sammen arbejder 
målrettet og motiverede på det. Alle bød ind med gode ideer til løsningen. I den rette kompagniånd: 
Sammenhold - Styrke og Kammeratskab.
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STABSØVELSE (FELT)

Staben ved HDFYN nåede, lige inden krisen brød ud, nemlig fra fredag 6. marts til lørdag 
den 7. marts, at gennemføre en god og lærerig STØVFELT. 

Der blev gjort et godt arbejde både i Operationscenter og Plancenter (OPSC og PLAN). Rutinering gik 
hånd i hånd med ny viden.

Så startede årets første skydebanedag 
Johnny Larsen, KC ODD

Den 8. februar havde 38 skytter fra STHVK FYN, HVK Odense-Havn og Odense-Dalum samt 
en enkelt fra HVKSJV valgt at bruge en dag på Stibjerg skydebane.

Makkersikkerhed skulle alle igennem, da dette er noget nyt, vi skal indføre. K7 og diverse skydninger 
skulle derefter gennemføres  
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Operation ”Flyt gyllevognen”

Fyns Politi melder:

02. jan 2020 kl. 18:44  
Operation "Flyt Gyllevognen" tegner til at tage sin begyndelse klokken 20.30.  
I øjeblikket tror vi på, at det kommer til at vare en times tid.

En lastbil med gylle er væltet på Odensevej syd for Fangel. 
- Der er heldigvis ikke noget udslip og lastbilen ligger på marken. Når tanken er tømt for gylle skal 
lastbilen trækkes ud og fragtes væk. Derfor vil Odensevej blive spærret, skriver Fyns Politi på Twitter 
kort efter klokken 17 torsdag. 
- Der vil blive etableret omkørsel ad Vejlevej /Vejlegårdsvej /Ruevej med assistance fra 
Politihjemmeværnet, når arbejdet påbegyndes. Indtil da kan trafikken passere. 
- Vi melder ud, når omkørsel etableres, skriver Fyns Politi.

03. jan 2020 kl. 02:30  - Afspærringen er ophævet

Opdatering Odensevej: Operation "Flyt Gyllevognen" tegner til at tage sin begyndelse kl. 2030. I 
øjeblikket tror vi på, at det kommer til at vare en times tid Seneste melding er at vejen spærres helt fra 
klokken 20.30.

Trafikomlægning: En lastbil med rigtig meget gylle er væltet på Odensevej syd for Fangel. Der er 
heldigvis ikke noget udslip og lastbilen ligger på marken. Når tanken er tømt for gylle skal lastbilen 
trækkes ud og fragtes væk. Derfor vil Odensevej blive spærret 1/2

03. jan 2020 kl. 10:00 - Der var 38.000 liter gylle i vognen

RED: Det var POHVK Assens var indsat med 6 mand.

Støtte til politiet
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Politikompagni Odense indsat

Søndag den 10. februar blev kompagniet indsat til støtte for Fyns Politi i forbindelse med 
den voldsomme storms bane tværs over Fyn. 

De mange fremmødte kom hurtigt i opgaver, hvor alt fra flyvende trampoliner, nedfaldne tagsten, vand 
på kørebanen og assistance til færdselsuheld, var blandt de mange opgaver kompagniet løste. Når Fyn 

har brug for hjælp, står vi klar. Døgnet rundt, året rundt.

Afspærringsopgave i Hårby 
Preben Krejberg Thomsen 

POHVK Assens har siden kl. 03.30 (15. marts) været 
indsat til afspærring i forbindelse med en brand ved  
Hårby. 
Afspærringen skal opretholdes til en gang mandag,  
hvor tekniker ankommer til stedet.

AFSPÆRRINGS OPGAVEN ER SLUT, VI BLEV FRIGJORT  
KL. CA 12.00 
 
Tak til alle deltagerne
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Sikken en weekend  
Ragnar Michael Gislason 

Jeg deltog 24-25. februar i en hjemmeværnsøvelse kaldet BLÅ NEGL. Jeg deltog i et 
tomands team sammen med Christian Langkjær, som jeg først fik fat på en uge før.

Der var 196 deltagere fra 7 lande blandt andet Tyskland, Frankrig, Schweiz, Letland og Finland. 302 
hunterforce (dem der jager os), ca. 150 som passede posterne, vi kom rundt på, og ca. 150 som 
styrede det hele. Altså i alt ca. 800 mand.

Det er en øvelse, hvor vi starter fredag kl. 20:00 til lørdag morgen kl. 07:00.

Fra lørdag morgen kl. 07:00 til kl. 18:00 er alle poster lukket, og her skal vi søge skjul og sove og hvile. 
Her jæger hunterforce os også.

Posterne åbner igen lørdag kl. 18:00 til søndag morgen kl. 07:00.

Under øvelsen bevæger vi os taktisk fra post til post, og der er 12 poster fordelt på ca. 45 km. i luftlinje. 
Vi gik omkring. 70-80 km.

Efter øvelsen søndag morgen kl. 10:00 stod vi til præmieoverrækkelse. Da de havde råbt 6., 5., 4., 3., 
og 2. pladsen op, blev vi lidt spændt. Så råbte de 1. pladsen op, og det var hold 13. altså OS!!!! Det 
kom helt bag på os, jeg er ikke vandt til at modtage 1. pladser!

Så vinder af Blå Negl 2020 Michael Gislason (KP) Christian Langkjær, HVK Sydfyn.

Jeg har stillet op før, men er udgået 
- 2019 Eis Wolf i Tyskland - udgik 
- 2019 Blå Negl - udgik 
- 2020 Eis Wolf i Tyskland - udgik 
- 2020 Blå Negl blev nr. 1

Christian har sagt, han er klar i 2021, så går vi efter 1. pladsen ved EIS WOLF. 

 hjv.foto
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Fynske hjemmeværnsfolk støttede  øvelsen 
EISWOLF 2020
Januar 2020

De er på vejen: 

- Nattens orienteringsmarch EISWOLF er startet. I alt 457 deltagere og hjælpere gør deres bedste

Banen er måske lidt kortere på ideallinjen end sidste år; men det hjælper ikke holdene på nogen måde. 
Fordi de ikke kan lade Hunterforce fange dem. Der er mere end 90 hoveder og de understøttes af 
firbenede næser og topmoderne rekognosceringsteknologi. Selvom temperaturerne i Dithmarschen er 
på frysepunktet, bliver dette en forudseelig varm nat..

- Denne øvelse er i år mere internationalt besat end nogensinde før. Soldater fra Danmark, Finland, 
Frankrig, Tjekkiet, Schweiz og Tyskland konkurrerer her i aften

hjv.foto
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12. marts, www.hjv.dk

Hjemmeværnet reducerer kraftigt i aktiviteter og bemanding, men opretholder samtidig et 
meget betydeligt beredskab, så vi er klar, hvis der bliver kaldt på os. Herudover videreføres 
den aktuelle opgaveløsning til støtte for samfundet.

I Danmark har COVID-19 spredt sig i en grad, der har betydet, at regeringen torsdag aften meddelte, at 
store dele af den danske samfundsstruktur lukker ned. Offentlige institutioner og arbejdspladser lukker 
og sender folk hjem i foreløbig to uger. Samfundets strategi over for COVID-19 er nu gået fra at handle 
om forebyggelse og inddæmning af smittespredningen til en afbødningsstrategi, som har vidtrækkende 
konsekvenser for alle danskere. 

”Vi står over for en meget alvorlig sundhedsmæssig trussel, som kalder på, at vi forener kræfterne og 
står sammen om at afbøde spredningen af COVID-19. Hjemmeværnet bakker naturligvis fuldt og helt op 
om de trufne beslutninger og foranstaltninger, som har medført markante ændringer for rigtig mange i 
vores organisation. Ud over at bidrage til at hindre eller forsinke smittespredningen fokuserer vi nu på 
at opretholde beredskabet ved de kapaciteter, der er eller kan blive kritiske for støtten til samfundet. 
Vi forbereder os på, at der med kort varsel kan blive brug for frivillige hjemmeværnssoldater til en 
lang række yderligere opgaver”, siger hjemmeværnsledelsen bestående af chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jens Garly, og den kommitterede for Hjemmeværnet, Søren Espersen, MF.

COVID-19
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17. marts 2020 
Fynske Amts Avis, Julie Ruby Bødiker 

Hjemmeværnet holder vagt ved Svendborg Sygehus: Hjælper med at holde corona-
smittede ude af skadestuen 
 
Svendborg: Det ser anderledes ud ude foran dørene til Fælles Akut Modtagelse (FAM) på Svendborg 
Sygehus i de her dage.

Det kan være svært for borgere at forstå, at de ikke må opholde sig i venteværelset eller lige låne 
toilettet på Fælles Akut Modtagelse på Svendborg Sygehus, når de kommer for at blive testet for 
coronavirus. Nu hjælper hjemmeværnet afdelingen med at guide borgerne.

Siden mandag eftermiddag har indgangen været flankeret af to hjemmeværnsvagter. Det er der en 
særlig grund til, forklarer Mette Worsøe, der er ledende overlæge på FAM. 
- De er her for at hjælpe os med at hindre smittespredning og guide borgerne, siger hun.

De borgere, der kommer for at blive tilset af en læge, fordi der er mistanke om, at de er smittet med 
corona, må ikke komme ind på FAM. 
- Vi har den her fremskudte vurderingsklinik, som er en vogn, vi har fået sat op udenfor. Og vi har et 
lokale i FAM, hvor man kun kan komme ind udefra, men ikke ind gennem FAM. Og det er fordi, hvis der 
er mistanke om, at man kunne være smittet med corona, og man ikke skal indlægges, så skal man ikke 

ind gennem sygehuset, siger overlægen. 
Det hjælper hjemmeværnet med at sørge for. Er man af egen læge eller lægevagten blevet rådet 
til at tage på sygehuset, får man en tid, man skal ankomme til FAM. Her parkerer man, og derefter 
bliver man mødt af hjemmeværnsfolk, der giver en parkeringsbillet, anviser en parkeringsplads og 
fortæller, at man skal blive i sin bil, til der er ledigt i den fremskudte vurderingsklinik. Det er også 
hjemmeværnsfolkene, der kommer hen og siger, når borgerne må forlade deres bil og gå til vognen, 
hvor de møder en læge.- Vi er rigtig, rigtig glade for, at vi har kunnet ringe til regionen, og de har 
kunnet hjælpe os med det her. Det fungerer rigtig godt. Indtil mandag formiddag var det sygehusets 
portører, der blev brugt til at guide borgere i forsøget på at forhindre smittespredning.

- Men det er jo en dårlig måde at bruge sygehuspersonalet på. Så de aflaster, for at vi skal have den 
opgave, siger Mette Worsøe.

COVID-19
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Operation Genbrug

Operation Genbrug startede den 31. marts flere steder på Fyn og øerne. 

Der blev oprettet poster, hvor hjemmeværnsfolkene, i samarbejde med det faste personale, sikrede at 
der blev holdt afstand mellem bilerne, og at der aldrig var for mange inde på den enkelte plads.

Nogle steder varede det hen over påsken, før der var normale tilstande. Nogen steder satte man faste 
eller civile folk på opgaven, andre steder blev der opsat lysfyr.

I denne opgave - i lighed med så mange andre - var vores opgave at sætte ind i opstarten, som vores 
sliogan siger; Når Fyn har brug for hjælp.

 

COVID-19
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4. april, Ulrich Arensbach

Fynske Hjemmeværnsfolk  
Først og fremmest tak for jeres vilje til at stille op for Fyn, når det gælder.

Støtte til civilsamfundet er - ved siden af vores primære militære opgaver - en del af det, vi kan. Det 
understreger blot den alsidighed vores militære beredskabsorganisation på Fyn indeholder - også under 
COVID-19.

Opgaverne ved Svendborg Sygehus og genåbning af fynske genbrugspladser er ikke dem, som vi 
“normalt” ser, men det gøre dem ikke mindre relevant.

Der pågår i øjeblikket overvejelser i den lokale (fynske) beredskabsstab (LBS) om vores støtte til en 
række Testcentre. Medier har bl.a. nævnt, at Højstrup bliver et af stederne på Fyn. Der er endnu intet 
besluttet i LBS om dette, eller hvordan HDFYN eventuelt skal støtte de mange testcentre på Fyn. Jeg 
holder underafdelingscheferne løbende opdateret, men må også sande at rygter ofte løber forrest. Hvis 
vi skal støtte, så kan opgaven blive omfattende, og måske allerede fra næste uge.

God påske - Sig tak til jeres nærmeste, fordi de støtter op om jeres indsats. Husk hver især at 
overholde COVID-19 retningslinjerne, så vi fortsat kan virke, som den militære beredskabsorganisation 
vi er.

COVID-19

POHVK Odense støtter ved testzonen på Odense Universitetshospital
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Testcenter oprettes på Højstrup 
20. april, Major Carsten Roskjær, HDFYN/S9, 

Det fynske testcenter for COVID-19 (Corona-virus), er under opbygning på det militære 
område på Højstrup, hvor distriktet har hjemme. Centeret opstilles af civile leverandører, 
og selve testproceduren foretages af ansatte i Sundhedsvæsenet.

Hjemmeværnsdistrikt Fyn har, sammen med personel fra Hæren, fået til opgave at støtte testcentret 
ved at hjælpe folk til og fra området i dagtimerne, så der undgås yderligere smittespredning og testen 
forløber smidigt. Udenfor testcentrets åbningstider passer hjemmeværnsfolk på testcentret for at 
forhindre tyveri, hærværk o.s.v.

Testcentret er opstillet på distriktets garageplads. På den måde kan distriktet og testcentret fungere 
samtidigt.

Tre hjemmeværnskompagnier er indledningsvist sat på opgaven: Hjemmeværnskompagni Odense 
Dalum, Stabshjemmeværnskompagni Fyn og Hjemmeværnskompagni Odense Havn.

Kompagnierne løser opgaven på skift en uge ad gangen, men hjælper hinanden om nødvendigt.

Det er ikke fastlagt, hvor længe testcentret skal være oprettet.

Der er ikke adgang til testcenteret, hvis man ikke har en opgave der. Så man kan desværre ikke komme 
ind og se, hvad der sker, hverken i dagtimerne eller når testcenteret er lukket. Distriktet vil dog gøre sit 
for, at man kan følge med i, hvad der sker. Dette gøres blandt andet af de tre indsatte kompagnier og 
S9, der vil følge situationen og lægge billeder og historier fra indsættelsen på hjv.dk og på Facebook.

COVID-19
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Chefen for Hjemmeværnet på besøg på Højstrup 
Inge Jagd Sørensen

Chefen for Hjemmeværnet generalmajor Jens Garly var den 6. maj på rundtur, for at 
tilkendegive sin tak for den indsats der bliver gjort i forbindelse med Covid-19.

Fra morgenstunden rullede generalens bil ind på Højstrup, hvor han blev modtaget af major Morten 
Haubro.

Generalen talte med den afgående vagt, der i denne uge stilles af Stabskompagni Fyn. Der blev spurgt 
interesseret ind til, hvorledes vagten var gået, om motivationen til at deltage i denne opgave, hvad den 
enkelte soldat får ud af indsatsen, samt hvad den enkelte soldat lavede i sit civile liv.

Efter denne snak var det tid til, at bese selve testcentret. Her blev han ledsaget af Morten Haubro samt 
kompagnichefen for stabskompagniet Lene Jensen.

COVID-19
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COVID-19
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COVID-19
Træningen 
fortsætter 
10. april, Finn Nielsen, HVK 
Midtfyn.

Selv om Corona hærger, kan man 
godt holde færdigheder vedlige. 
Her er 2 INF-BM'er fra HVKMFY 
taget en tur i felten. Skærtorsdag 
blev brugt på en 30 km. march 
med 20 kg. udrustning, madlavning 
i felten og passage af mindre 
vandløb.  
HJV-aktiviteter kan stadig 
gennemføres så længe man 
holder sig indenfor gældende 
retningslinjer...

Æret være deres minde 

17. marts, Johnny Larsen, HVK Odense-Dalum

Selv i dystre tider må vi ikke glemme vores venner og kammerater, 
der ofrede deres liv for vores frihed.Tak for indsatsen, hermed en 
lille blomst.

Pilotprojekt startet

7. april, Jens Mortensen, HVK Kerteminde

Vi har i aften gennemført et pilotprojekt med virtuel 
tilstedeværelse for vores LPU 1 folk. ITBM Bent Ravnsbæk har 
indført de nye folk i Hjemmeværnets IT-mysterier
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Alternativ markering af 4. maj i Svendborg 
Palle Christiansen

4. maj blev alternativt ”markeret” i Svendborg.

75 året for frihedsbudskabets bekendtgørelse blev "markeret" helt uden publikum. Kun 4 personer 
deltog, og de fulgte alle Sundhedsmyndighedernes Covid-19 anvisninger. Bl.a. ved at holde afstand til 
hinanden, og udvise ansvarlige hensyn - for at undgå smitterisiko. 

Til stede ved "markeringerne" var Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde - borgmester Bo 
Hansen - Chefen for Hjemmeværnsdistrikt Fyn, oberstløjtnant Ulrich Arensbach - og chefen for HVK 
Sydfyn, kaptajn Per Christiansen. 

De lagde kranse/blomster ved mindestenen for modstandsmanden Lennart greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 
i Løvehaveskoven nord for Hvidkilde, ved mindetavlen på Svendborg Rådhus og ved mindelunden for 
besættelsestidens ofre på Svendborg Kirkegård. 

ÆRET VÆRE OFRENES MINDE!
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Kransenedlæggelse 4. maj i Ansgar Anlæg, Odense 
Inge Jagd Sørensen

1945 - 4. maj - 2020

Arrangementet i Ansgar Anlæg i Odense blev i år, i lighed med alle andre steder, afviklet 
stille og roligt.

Klokken 18.00 ankom oberstløjtnant Ulrik Arensbach, og med distriktets fane ved mindesmærket, 
udtalte han "Æret være deres minde", hvorefter han lagde en smuk krans fra Hjemmeværnet.

I løbet af dagen var der blevet lagt buketter og kranse af organisationer og private, og hele aftenen var 
der private, der lagde en lille rose eller blot standsede op et øjeblik, for at mindes den dag, da Danmark 
igen var frit.
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Mindelunden på Gals 
Klint 
Jan Pieler  

4. maj aften besøgte jeg Mindelunden i i Galsklint  
skoven ved Middelfart med 1 minuts stilhed og  
eftertanke. Derefter lys blev der sat lys i vinduet  
fra kl. 2036. Ære være de faldnes minde.

4. maj 
Karina Sørensen 

Kan vi ikke mindes dem sammen.. er det smukt at 
se så mange der stadig mindes.. en anderledes dag 
at tænke. Denne dag plejer jeg at mindes dem som 
fast deltager af Erik’s 4.maj personel.
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Sølund den 5. maj 2020 - 
kl. 08.00 
Ove Bech Lehmann Weng

På en herlig morgen er det en kær pligt, at være 
den, der må hejse flaget. Men hvor er det lidt 
underligt at stå her helt alene - både med hensyn 
til situationen i Danmark i dag, men også når 
tankerne går tilbage til tiden, hvor det summede 
af liv på Distrikt Sydfyn!

5. maj i stilhed 
Ulla S Christensen

Et lidt trist og stille besøg på Frøbjerg, selvfølgelig 
med et honnør og et minuts stilhed til ære for de 
faldne.

Ingen kaffe, boller og lagkage, så må man jo gå 
en tur.
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Danmarks frihedsdag 
Inge Jagd Sørensen

Den 5. maj er der tradition for, at Hjemmeværnet på Fyn mødes i mindelunden på Frøbjerg 
Bavnehøj for at mindes de 326 fynske faldne fra besættelsesårene 1940-1945.

I år var det ikke muligt at samles, men borgmester Søren Steen Andersen, Assens og oberstløjtnant 
Ulrik Arensbach fra Hjemmeværnsdistrikt Fyn mødtes for at lægge kranse ved mindesmærket.

Mindesmærket blev indviet af dronning Ingrid og kong Frederik den Niende den 29. august 1954, og 
ikke mindre ende 12.000 var den dag til stede.
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Ny bilpark 
Chlog Hdfyn

10. marts

HDFYN har modtaget "nye" lastbiler. 
Lastbilerne erstatter de gamle MAN 10 samt lastbilen fra EUROCAR.

Fremover har HDFYN således: 
1 MAN 10, med LÆBA 
1 MAN 13, med LÆBA 
1 MAN 13, uden LÆBA

Indtil ovenstående er opdateret på hjv.dk, bestilles lastbilerne ved S4/HDFYN, via mail: hdfyn@hjv.dk.

10. marts

HDFYN har iværksat montering af VB-holder i alle de "nye" Mercedes,VITO.Trækassen som bilen blev 
leveres med, vil blive afmonteret og VB-holder vil blive monteret.



WWW.VISTILLEROP.DK

 NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP  
 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V


