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Tak for 2022 
Fg. chef Christian Fisker

Jeg vil gerne sige jer tak for den store indsats, som I har leveret igen i år.  
Jeg	har	været	ved	HDFYN	i	godt	tre	år,	og	jeg	bliver	fortsat	imponeret	over	jeres	store	
indsats.  
Jeg er derfor glad for, at Forsvarsministeriet i år valgte at anerkende jeres indsats i 
forbindelse med COVID-19. Jeg håber I vil bære medaljen med stolthed, fordi medaljen for 
mig også symbolisere den vigtige samfundsindsats, I altid er garant for at levere.

Jeg vil her til sidst ønske jer og jeres familier glædelig jul og et godt nytår.

*

Redaktøren siger GOD JUL og GODT NYTÅR. 
Hermed et tilbageblik på det sidste halve år, og der var meget mere, men dette er et godt 
udpluk. 
Tak til dem der har bidraget i årets løb.

*
 

Jeg har kommandoen! 
Inge Jagd Sørensen

Sådan lød ordene fra HVK Kerteminde’s  
nye kompagnichef Kim Schmidt, da han  
blev indsat den 11. oktober 2022

*
 

Ændringer ved distriktet:
Kirsten Bach tiltrådt som chef/S9 Information 
Bitten tiltrådt som chef/S4 Logistik 
Jørgen Heiselberg Theilgaard tiltrådt som chef/S3 Operation 
Carsten Roskjær afgået på pensioner 

*
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COVID-19 medalje 
Inge Jagd Sørensen

Da	COVID-19	ramte	Danmark,	og	store	dele	af	samfundet	blev	lukket	ned,	måtte	flere	
beredskabsorganisationer, herunder Hjemmeværnet, yde en ekstra indsats.

I december 2020 lovede den daværende forsvarsminister Trine Bramsen, at medarbejdere 
fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, der havde løst COVID-19 relaterede 
opgaver, skulle anerkendes med en medalje – den medalje er nu en realitet.

Også	ved	HDFYN	ydede	mange	frivillige	en	ekstra	indsats,	og	deltog	i	opgaver	relateret	til	
håndteringen af COVID-19.

Tak for indsatsen

40 års tro tjeneste 
Inge Jagd Sørensen

HDFYN fejrede den 2. juni et ganske særligt jubilæum.

Ulla Schmalfeldt modtog på dagen en hilsen fra Chefen for Hjemmeværnet, i form af et 
diplom for 40 års tro tjeneste under staten. 
Dagen blev fejret på behørig vis på distriktet.

Vi ønsker alle Ulla tillykke.
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Et liv i uniform 
Inge Jagd Sørensen

Den 13. august klokken 10 åbnedes porten på Højstrup til et arrangement, der 
var lagrt mange kræfter i.

Totalforsvaret på Fyn havde tilrettrelagt et event, hvor de forskellige komponenter kunne 
vise deres udstyr, og hvor gæsterne kunne få forklaring på de vigtige opgaver, de hver især 
løser for politi, forsvar og samfundet i helhed.

Solen stod på himlen fra en skyfri himmel, og det var meget varmt både for gæsterne, og 
de mange folk der var klar.

Dagen igennem var der opvisninger i de forskellige områder, og vi vil lade billederne tale for 
sig selv herefter.
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Vi har et totalforsvar i 
verdensklasse 
Indlæg af Lars Chr. Lilleholt, 14. august

Jeg var i dag til totalforsvarsudstillingen ”Et liv i  
uniform”. Sikke en fantastisk event!  
Her deltog både Fyns Politi, Beredskabsstyrelsen, 
Beredskab Fyn, Ambulance Syd, Falck, Flyver- 
hjemmeværnet og Hærhjemmeværnet. 

Arrangementet havde til formål at synliggøre  
det samfundsvigtige samarbejde, disse myndig- 
heder så ofte bidrager med. Og jeg må bare sige: 
Vi kan være stolte af dem alle. 

I et kommende forsvarsforlig skal der ske en  
styrkelse af Hjemmeværnet og Beredskabet. 

For budskabet fra de frivillige og professionelle  
var: Materiel, uniformer etc. er nedslidt, og det  
svækker rekrutteringsgrundlaget. 

Hjemmeværnet, Beredskabet og vores Politi  
passer overordentligt godt på os og Danmark.
Herfra skal lyde en kæmpe tak for jeres indsats.,  

Indlæg fra Erling Bonnesen 

Kæmpe stor tak til alle jer som passer på os alle og 
hele Danmark     

Beredskab Fyn, redningsberedskabet, 
ambulancetjenesten, politiet, politihundeberedskab, 
Hjemmeværnet nu med ny moderne professionel 
indsats, hærhjemmeværnet, signaltjenesten, 
forplejning,	sanitet,	og	mange	flere			

Tak	for	meget	flot	præsentation	i	dag	i	Odense.

Meget vigtige indsatser. I er alle stærkt med til at 
binde Danmark sammen og skabe tryghed for os 
alle. Kæmpe stor tak for det
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Opereation VALE
I slutningen af august var Hjemmeværnet indsat 
på en skarp bevogtningsopgave på Esbjerg Havn 
og lufthavn i ramme af Host Nation Support. 

Ogaven var at bevogte amerikansk materiel bl.a. 44 
militærhelikoptere fra enheden Old Ironside, som er en 
del af 1. Armored.  
I weekenden 27-28. august var det en gruppe fra HVK 
Midtfyn. Herunder følger ”rapport” fra hhv. vagthavende 
VO og vagthavende VK.

En døgn som VO (Vagthavende Officer) på OP VALE 
Per Lauritsen, frivillig stab

OP VALE – HNS (Host Nation Support) på ESBJERG HAVN/LUFTHAVN er navnet på den 
operation, hvor Esbjerg havn og Esbjerg lufthavn, stillede dele af deres matrikel til rådighed 
for forsvaret, så der kunne oprettes to MO (Midlertidigt Militært Område) - et på hver 
lokalitet. 

Opgaven var at støtte en Helikopter Brigade fra, 1st Armored Division (Old Ironsides) Texas 
USA, inden deres videre deployering, til Letland, Polen og Tyskland, støtten bestod blandt 
andet i bevogtning af deres helikoptere og andet materiel i de to MMO, og sammen med 
andre myndigheder at støtte enheden med koordination og løsning af opståede problemer 
i forbindelse med opholdet i MMO. Tjenesten som VO på HDSSJ HQ, blev gennemført 
sammen med en VO fra HDSSJ, således at vi var to på vagten.

•Opgaverne bestod i, samarbejde med vagtstyrken som sikrede MMO, herunder ved særlige 
hændelser udenfor MMO, at kontakte politiet, som havde en politivagt lige ved siden af 
OPSC. Politiet tog sig herefter af patruljeringen af det område, som vagtstyrken havde meldt 
om. 
•Sammen med andre myndigheder at støtte enheden med koordination og løsning af 
opståede problemer i forbindelse med opholdet i MMO. 
•Deltage i og bidrage med relevante oplysninger fra de foregående 24 timer, til et dagligt 
morgenmøde, som HDSSJ afholdt,  
Mødet indeholdt mange punkter, 
som blev gennemgået efter et i  
forvejen udarbejdet skema, herefter  
blev vagten overdraget til næste  
hold.

En spændende opgave hele  
vejen igennem.  

 



8 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

Et døgn som VK i OP VALE 
Jes Strøjer Aalbæk-Nielsen, DF INFDEL/HVK Midtfyn

Jeg har haft den store fornøjelse, at være vagtkommendør for et vagthold på 10 mand i 24 
timer på Esbjerg havn. Alle sammen folk jeg kender fra eget kompagni.

Første indtryk ved ankomst til Esbjerg havn: Professionelt setup med styr på tingene! - Og 
det blev ikke gjort til skamme.

Vi ankom til Esbjerg i vanlig stil helst en times tid for tidligt, de andre skal ikke vente på 
HVKMFY.	Vi	fik	gjort	klar	og	gennemført	en	rigtig	professionel	og	god	vagtoverdragelse,	
med fokus på førervirke og ansvar. De tidligere vagthold, samt VO, havde gjort opgaven 
nem for os, alle observationer var skrevet ned, så vi vidste, hvad vi skulle holde øje med. 
Tidligere VK og jeg gik en omgang i det midlertidige militære område, der var lavet på 
havnen, og udpegede udfordringer og observationspunkter, et rigtig vigtigt værktøj for os 
som førere, at få alt med, som de andre har set/oplevet. 
Natten	faldt	på,	og	heldigvis	fik	vi	tilgang	af	2	hunde	og	fører,	som	var	rigtig	effektive	til	
patruljering	natten	over.	Posterne	blev	besat,	og	holdførerne	fik	kommandoen	med	besked	
om, hvor jeg sover, sog å er det sengetid.

Kl 0750 søndag morgen begynder der at være liv på pladsen, amerikanerne havde lidt 
udfordringer med et par helikoptere, der manglede reservedele, så alle dage i ugen blev 
taget i brug. Amerikanerne var enormt glade for den hjælp, vi i HJV har ydet, så de ikke 
skulle bekymre sig om de ydre parametre, men bare at få deres hhv. Apache og Chinook 
helikoptere	i	luften	ASAP	og	flyttet	til	Esbjerg	Lufthavn,	for	derfra	at	kunne	fortsætte	mod	
andre baser i Europa. De værdsatte vores arbejde så meget, at der blev tid til guidet 
rundvisning i chinooken (og ja, den er stor  
nok	til	at	det	kræver	en	guide,	for	at	finde	 
rundt). 
Da eftermiddagen faldt på, blev der ro i  
lejren igen, ja altså lige indtil de startede  
Chinooken,	og	den	fløj	afsted	lige	over	 
hovederne på os. Støv og vind hvirvlede  
om ørene på folkene, men ikke engang  
en sandblæsning kunne tørre smilene af  
ansigterne. 

Kl 1800 kom det nye vagthold, og efter en  
lige så god overdragelse, som dagen før,  
blev det vores tur til aftensmad samt trans- 
port retur mod Fyn. Som VK kan jeg kun sige, 
at det var en kæmpe oplevelse for os at kom-me afsted  
til OP VALE. Et mere professionelt setup skal man lede længe efter; styr på  
tingene uanset om det var rengøring af toiletter eller maden. Tager gerne en tørn igen
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HDFYN på skarp bevogtningsopgave  
Christian	Hornslet	Bjørkvig,	HVKSFY

Hjemmeværnsskolen i Nymindegab havde i 7 uger i september/oktober besøg af JOINT 
PROTECTION’s stabsøvelse med deltagere fra 10 lande. Et meget stort setup, hvor der var 
tale om en skarp bevogtningsopgave for Hjemmeværnet.

De første 6 uger var det jyske HJV kompagnier, som havde bevogtningsopgaven. Den 7. uge 
var	det	HDFYN	som	lukkede	og	slukkede.	

Fra Fyn var der 3 soldater, som deltog i hele ugen. Øvrige var nye vagtfolk, der blev tilført 
løbende hver dag.  
De deltagende var; Nicolai Oest Jacobsen, Hans Jørgen Møller, Winnie Murer Svensson 
Rasmussen, Michael Sloth Bennetsen og Christian Hornslet Bjørkvig 
Jeg var selv en af de 3, som deltog i 7 dage. 

Da	vi	ankom,	fik	vi	5	kvarters	vagtinstruks,	og	derefter	skulle	vi	lade	geværerne	op.	Ved	
klarmelding inddelte GF os i tre grupper: Ved porten, til rundering og en gruppe til standby.

Et vagthold skulle bestå af minimum 6 personer. Det gav os en lille udfordring, da 
vagtplanen skulle udformes som selvstændige endagsvagter, hvor hver dag skulle starte 
med 5 kvarters vagtinstruktion. 

Det betød, at der har været 260 hjemmeværnssoldater på opgaven!

Alle personer i Nymindegablejren skulle gå med synligt ID, og vores opgave var bl.a. at 
hjælpe dem til rette, hvis de manglede ID.

En stor oplevelse. 
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Tour de France kom til Nyborg 
Inge Jagd Sørensen

Der var godt gang i det rundt om Nyborg.  
Rigtig mange fynske hjemmeværnssoldater var med til at løfte  
opgaven (opgaverne) omkring det store løb.

Fra morgenstunden var der spærret af mange steder, så der  
skulle anvises alternative veje. Uden for byen henvistes der til  
de	store	P	områder,	og	længere	inde	sorterdes	trafikken,	og	 
biler, der ikke har et formål, afvises. 
Under løbet skulle tilskuerne holdes inden for afspærringerne, af hensyn til sikkerheden for 
dem selv, men også for løbsdeltagerne.

Ved Indkørslen på Slipshavnsvej mødte jeg Alexander fra Middelfart og Rikke fra Odense. 
De er ikke i Politihjemmeværnets, men synes det er en spændende opgave.Der er meget 
travlt siger Rikke og fortæller, at det er lidt problemer med sproget (fransk) og at campister 
fra campingpladsen er ret utilfredse med, at de ikke er blevet godt nok orienteret om 
afviklingen	af	trafikken.

Vi	fik	også	besøg	af	regionschef	Peter	Fausing	på	cykel.	Han	havde	været	turen	i	Nyborg	
rundt, og skulle nu videre, for at være ned ved starten i Vejle i morgen.

Tak til alle der bidrog.
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HCA marathon blev den 25. september 
afviklet i Odense for 22. gang. 
 
Og... Intet marathon uden hjælp fra 
politihjemmeværnsenheder på Fyn. 

Foto: Poul Nielsen, POHVK Odense

3. juli 
Så er en travl uge slut i Svendborg.

Politihjemmeværnskompagni Svendborg, støttet af andre sydfynske kompagnier, har brugt 
mange ressourcer ved afviklingen af DGI Landsstævne.

Mandag ankom 40 busser med efterskoler og højskoler, der skulle modtages før indkvar-
tering og opvisninger, stor logistisk opgave.

Onsdag begyndte så indkørsel af mange biler til campingpladsen mv., så der var personel 
posteret ved rundkørslerne uden for Svendborg og ved P-pladsen.

Torsdag var så den store åbningsdag, hvor ca. 20.000 mennesker marcherede mod stadion 
for at medvirke i åbningsopvisningen, og her støttede soldaterne politiet undervejs.

I dag søndag, er det så slut, så alle busser, campingvogne, biler mv. skal hjem igen, og ved 
rundkørslen	ved	Svendborg	N	er	der	travlhed.	Trafikken	kører	dog	generelt	af	sig	selv,	men	
posten på ”bjerget” sikrer, at alt går vel. 
 
Kompagnichefen Ronni siger, at alle har bidraget godt, og opgaven er lykkedes. (PU HA der 
er nu 7 år til næste gang.....)

Støtte til Politiet er en af opgaverne....
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En anden slags støtte til politiet 
Lillian Kovacs

Hjemmeværnsfolk fra bl.a. Politihjemmeværnskompagni  
Odense	støttede	med	figuranter	og	sminkører	ved	den	 
store fuldscala øvelse, som politiet afholdt på Slipshavn  
og på faciliteter i Odense i slutningen af september

Så	fik	vi	gjort	kål	på	chefen....... 
Håber dog han bliver klar igen til torsdag eftermiddag”

Støtte ved valget i Svendborg 
Christian Hornslet Bjørkvig

Ved valget den 1. november havde politiet bedt om støtte.

POHVK Svendborg løftede sammen med folk fra HVK Sydfyn opgaven, med at  navigere 
trafikken	til	Midtbyhallen.

27.	juli	var	der	stor	aktivitet	ifm.	trafikken	til	og	fra  
Langelandsfestivallen i Rudkøbing

HVK	Langeland	m.fl.	havde	trtavlt

Og vi støttede....
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Hjemmeværnet var indsat ved bombetruslen 
Fyns Politi indsatte den 10. november Politihjemmeværns- 
kompagni	Svendborg,	der	fik	til	opgave	at	sikre	gerningsstedet,	 
ved at oprette afspærring ved den bil, som var blevet efterladt. 
Føreren havde udløst en sprængning, bilen var brudt i brand,  
og føreren var blevet anholdt og ført bort.

Afspærringen blev iværksat kl. 17.30, og kl. 19.30, da opgaven  
var løst, forespurgte politiet, om de kunne tage en opfølgende  
opgave, hvilket indsatslederen Ronny, som er chef for kompag- 
niet, sagde ja til.

Den nye opgave bestod i at sikre den anholdtes hus og de koster, som politiet havde fundet 
der.

Denne opgave varede til fredag ca. 12.00, og blev løst i samarbejde med soldater fra 
Hjemmeværnskompagni Sydfyn. I alt var 10 soldater indsat.  
Ronny fortæller, at der blev udtalt stor ros fra alle øvrige aktører

Jack Nielsen

Rydningsassistenterne	(RYDASS)	fra	hold	5	Fyn,	var	fredag	indsat	som	støtte	til	EOD,	efter	
anmodning fra VH/ARTJ.

Rex
HVK Odense-Dalum skriver på Facebook under 
navnet Hjemmeværnet Odense:

Hjertelig tillykke til vores alles ynglingspelsraket Rex 
med hundefører Jens Erik, som nu har gennemført 
Hundeførerfunktionskursus på Hjemmeværnsskolen. 

Det bemærkes at Rex og Jens leverede en præstation 
over tilfredsstillende.
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Afvigelse i normalbilledet
Hjemmeværnskompagni Sydvestfyn fortæller:  

Hjemmeværnet stiller op, og Hjemmeværnets mange aktive og reservister er overalt i landet 
og	kan	spotte	når	noget	fraviger	normalbilledet.	Det	fik	en	intetanende	polak	at	mærke	her	
lørdag morgen (8. oktober) ud for Hjemmeværnsgården Hellebjerg. 

Vi var nogle stykker, som var ved at klargøre til dagens aktivitet, da vi spottede, at han 
længe holdt udenfor, og det virkede som om han observerede. 

Straks gik vores hjemmeværns reptilhjerne i gang. ”Her er noget som fraviger normal-
billedet”. 

En af vores førere tog kontakt til personerne i bilen, bankede på ruden, og på formfuldendte 
engelsk spurgte ” Can I help you Sir ?”. Stor var forbavselse og måske også forskrækkelsen, 
ved	at	holde	på	er	øde	sted	i	et	fremmed	land,	ikke	at	kunne	finde	vej	kl.	0700	en	lørdag	
morgen, og så blive konfronteret med en soldat, som nærmest dukker ud af ingenting og 
spørger,	om	han	kan	hjælpe.	Lidt	forfjamsket	fik	han	fremstammet	en	lokal	adresse,	som	
han	selvfølgelig	fik	hjælp	til,	at	finde	frem	til.

I mellemtiden dukkede endnu en bil op, nu med hvad der viste sig at være mandens danske 
arbejdsgiver,	der	var	kørt	ud	for	at	finde	ham,	for	at	guide	ham	til	den	rigtige	adresse.	
Arbejdsgiveren siger pænt tak og spørger så. Har I været her længe? ” Kun i de sidste 25 år 
” lyder det afmålte svar fra soldaten. 

Det var lidt synd for den arme vildfarne polak. Omvendt viser det, at vi lægger mærke til 
afvigelser, når nogen viser afvigende interesse for vores lokaliteter.
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DHL Stafet 
Foto: Erik Rasmussen 

Tirsdag	aften	den	24,	august	var	en	lille	flok	soldater	fra	 
HDFYN	med	på	gå-/løbeturen	ved	årets	DHL	stafet	i	Odense.

Godt gået (løbet) alle

RED:	Også	på	5	KM-stafetten	havde	HDFYN	folk	med.	

FUT - Et tilbud til alle
Hver lørdag er der FUT på Højstrup.

Alle dage kl. 10.00-11.30 med start fra Svenne-
kærgård.

Alle kan deltage – er det noget for dig?
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Beredskabsstyrke 2023
For	at	bliver	certificeret	til	beredskabsstyrken	og	få	lov	til	at	bære	beredskabsstyrkemærket,	
så skal den enkelte soldat gennemføre bevogtningstjeneste, herunder stå i en adgangs-
kontrolpost (AKP) samt gennemføre en fysisk prøve. 

Bevogtning af et midlertidigt militært område er en af Hjemmeværnets kernekompetencer, 
hvorfor det er vigtigt, at netop denne kompetence er en, som soldaterne behersker uden 
problemer. 

 

Infanterikompagni Fyn gennemførte i weekenden d. 11.-12. september en 
større	kompagniøvelse,	hvor	hovedmålet	var	at	få	en	masse	soldater	certificeret	til	
Hjemmeværnets beredskabsstyrke. 

Kontrollanter	fra	HDFYN,	som	var	med	ude	og	skulle	tilbagemelde	på	certificeringsøvelsen,	
gav bedømmelsen ”meget tilfredsstillende”, og roste både gennemførelsen af øvelsen, de 
realistiske momentspil samt vores soldaters store ro i de indspil, der blev lavet.

Da	certificeringsfasen	var	afsluttet,	gennemførte	kompagniet	en	march	til	øvelsesterrænet	i	
Slagelse for at få afsluttet enhedsuddannelse i bykamp 1, som soldaterne brugte kompagni-
aftnerne henover foråret på at træne op til.

  ·

Den 24. september gennemførte OPSAM  
HØJ	certificering	på	Højstrup. 
Først den fysiske test og derefter fremryk- 
ning til objekt og afsøgning af dette. 
Til hjælp for styrken det rykkede ind, blev  
det sendt droner op, for at give et godt  
overblik.
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Hjemmeværnskompagni NORDFYN	gennemførte	deres	certificering	den	24.	august.	
Chefen, Jan Jørgensen, var stolt over det store fremmøde.

Rydningsassistenterne var til re-certificering 
Jack Nielsen

Alle	6	mand	(2	instruktører	og	4	ryddere)	fra	RYDASS	Hold	5	Fyn,	der	deltog	på	Skive	
kaserne den 6. november, bestod deres respektive prøver.

Weekenden	efter	var	der	flere	der	tog	til	Høvelte,	for	at	tage	deres	Re-Cert	der.

Så nu er alt helt klart til ryddernes højsæson.
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ØVELSE NEPTUN - Certificeringsøvelse med krydderi på 
Niels Krogsbjerg, Odense-Dalum

I weekenden (13-14. juni) var HVK Fyn, HVK Odense-Dalum og HVK Ørbæk på Ærø. 
Formålet var en prøve, at indsætter de kapaciteter vi fælles råder over, samt at afvikle en 
certificering	af	fremmødte	soldater.

HVK Odense-Dalum startede med første fase fredag eftermiddag, hvor befalings- og 
logistikpersonel	mødte	ind,	for	at	forberede	materiel	til	transport.	En	specifik	udfordring	var	
farligt gods, som skulle have sin egen specialtransport. 
Sideløbende	mødte	MOTOV	og	Patruljen	fra	HVK	FYN	ind,	da	de	skulle	deployeres	som	de	
første til øen, med henblik på opklaring forud for hovedstyrken.

MOTOV med fremskudt KSN var de første som rullede med ærøfærgen, hvor de nød den 
store	opmærksomhed	fra	de	mange	civile	på	færgelejet.	På	færgeoverfarten	fik	de	ansatte	
på bildækket selskab af vagter, da MOTOV køretøjerne havde deres våben monteret. Ved 
ankomst	til	Ærøskøbing	stod	Fyns	politi	og	VFU	Ærø	klar,	og	de	havde	afspærret	trafikken,	
så opklaringsstyrken kunne komme hurtig ud af området.

Patruljen blev sat af et sted på Sydfyn, hvor HVF241 Odense-Kerteminde med fartøjet MHV 
810 Luna samlede dem op. Efter overfarten blev patruljen landsat med RIB på en lille havn 
langt væk fra nysgerrige øjne. Resten af natten gik med områdeopklaring på øen.

Lørdag morgen kørte hovedstyrken ombord på ærøfærgen og begav sig ud på det sydfynske 
hav - godt sikret igen af HVF241 Odense-Kerteminde med fartøjet MHV 810 Luna og en 
gummibåd	-	som	sikrede,	at	vi	fik	en	fredelig	overfart.	Ved	ankomst	stod	VFU	Ærø	støttet	
af	MOTOV	igen	for	sikkerheden	på	havnen,	og	MOTOV	fik	alle	op	på	samlepunktet,	hvor	
kolonnen kunne sammensættes.

Hele Neptun styrken var nu samlet, plus 2 gæster som bestod af Oberst Peter Fausing fra 
regionen	og	Stefan	Høgh	fra	HDFYN.	De	skulle	virke	som	kontrollanter	for	næste	del,	som	
var	certificeringen	af	deltagerne.	 
MOTOV	fik	hurtig	ledt	kolonnen	af	sted	på	en	forud	bestemt	rute,	hvor	de	kunne	udføre	
deres virke i sikring/eskorte. Dette gjorde de til UG.
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Patrruljestyrken ankom til et samlepunkt ikke langt fra objektet, som var Ærø Flyveplads. 
Her blev de sidste instrukser for afsøgnings af objektet udgivet, og delingsføreren drog af 
sted med sin styrke, mens KDODEL tog sig af køretøjerne. Kort efter havde styrken kontrol 
med objektet, og vi kunne alle rykke ind.

Under etableringen af bevogtningen kiggede afvisningsberedskabet fra Fighter Wing Karup 
forbi i form af to F16 jagere, som holdt øje med omgivelserne oppe fra luften. Dette gav os 
nogle gode fotomuligheder og et løft i stemningen.

De	næste	mange	timer	gik	med	certificering,	og	alle,	som	var	tilmeldt	denne	del,	bestod	til	
stor tilfredshed fra de tre kompagnichefer.

Om	aftenen	overgik	vi	til	fase	4,	som	gik	på,	at	bevogtningssoldaterne	flyttede	til	VFU	Ærøs	
lokaler på Ulveholmen, for at oprette BSO, så patruljen og MOTOV havde et objekt at træne 
deres virke i opklaring på. 
Dette kulminerede i et angreb på hjemmeværnsgården i de tidlige morgentimer, hvorefter vi 
kunne afslutte øvelsen. 
Resten af dagen gik med oprydning, nedpakning og forskydning retur med færgen.

Godt trætte og tilfredse med weekendens udbytte - og en noget højere forståelse 
for kompleksiteterne i og omkring logistiktjeneste - med så mange folk og så mange 
transportmetoder. 
Vi er kommet hjem med en masse god erfaring og læring.

Til sidste vil vi benytte lejligheden til at takke  
borgerne	på	Ærø	for	opbakningen,	HDFYN	for	 
støtte i planlægningen, Fyns politi samt bered- 
skabet på Ærø, HVF241 Odense-Kerteminde,  
Fighter Wing Karup og selvfølgelig alle andre,  
som på den ene eller anden måde har bidraget  
til Øvelse Neptun. 
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Øvelse i Halling skov 
Peter Holmeå Gubi

I går (2. juli) skete der mange ting rundt om i Svendborg. 

Blandt andet holdte vi en lille aftenøvelse i den nordlige del af Halling skov. 

Opgaven	lød	på,	at	to	grupper	af	3	mand	skulle	infiltrere	gennem	skoven,	for	at	gå	
i stilling omkring Den Gamle Grusgrav, for at observere fjenden, der havde oprettet 
kommandostation i bunden af graven. 

Formålet	med	øvelsen	var,	at	træne	soldaterne	i	at	bevæge	sig	uset	gennem	terrænet,	finde	
sløring og skjul, og at udføre observationer. 

Der	var	en	god	aften,	med	fine	læringspunkter	og	selvfølgeligt	gode	historie	til	alle	der	
deltog. 

Tak for en god aften, og vi ses en anden god gang
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På modstanderens side!  
Niels Bech,HVKODD

Øvelse Fenris/Alcatraz

HVK Odense-Dalum var 26. august på opgave  
i Oksbøl, hvor de oprettede Fjendebase  
Alcatraz. 

Opgaven lød på at modtage og opstille et  
kompagni, som kunne agere modstander på  
årets Øvelse Fenris. 

Forkommandoen, som bestod af signal, logistik  
og forplejning ankom dagen før, for at opstarte  
kommandostation. 

Kompagniet modtog enkelte soldater fra diverse jyske kompagnier, samt MOTOV enheder, 
som skulle varetage opklaringsarbejdet. Til sidst bidrog US National Guard også med to 
soldater, som skulle lære lidt om, hvordan vi arbejder i en sammensat enhed. 

Resten af eftermiddagen var der signalkoordineringsmøder og materieludlevering, samt 
videre udvikling af kompagni Alcatraz.
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De kom ud af busken....!
Hjemmeværnskompagni Midtfyn har bevæget sig ud i samfundet.

Foreløbig har de gennemført to aftenøvelser, hvor de rykker gennem det åbene land, 
gennem industrikvarteret og gennem Ringe by..
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Årets veteranskydning 
Anette Mortensen,HVKKER

Kære Veteranskytter. 

Vi	har	igen	i	år	afholdt	veteranskydning	med	flotte	resultater.	Stort	tillykke	til	alle. 
 
Der	var	et	flot	fremmøde	med	2	skytter	mere	end	sidste	år,	og	det	på	trods	af,	at	der	var	
mange andre aktiviteter rundt om i distriktet.

Vi	takker	alle	sponsorer	for	de	flotte	præ	mier,	de	har	sponsoreret,	og	speciel	tak	til	Karina	
og	Roy	for	at	fremskaffe	dem.	Jeg	vil	takke	mange	gange	til	alle,	der	mødte	frem	for	det	
gode humør og den gode stemning.  
Sidst vil jeg gerne takke alle hjælperne for det store arbejde og I klarede det til UG.  
Vi ses til næste år.
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Der skydes ! ! 
Michael Søholm Tygesen

I denne weekend (1. oktober) er ca. 100 m/k taget en tur til Hevring Skydeterræn, hvor 
skytterne igennem lørdag og søndag vil gennemgå forskellige skydninger.
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Afgivelse til uddannelse 
Per Vestendahl

Distriktet havde i efterårsferien et hold skydelærere og skydeledere af sted på en uges 
ophold på Flyvestation Skrydstrup, hvor der blev afholdt HGU A kursus. 

Der var 104 tilmeldte, og holdets skydeopgave var bla. skydning på 100 meter (stående og 
knælende).

Trætte, men meget glade, returnerede holdet til Højstrup fredag aften.
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Ørbæk marked 
Poul Ravnsbæk og HJVFOTO

Mens mange allerede holder sommerferie, er der stadigvæk en del hjemme-
værnssoldater, som er i gang ude i sommerlandet.

Nogle af de hjemmeværnssoldater, der er i fuld gang er fra Hjemmeværnskompagni 
Nyborgs PO-deling, med hjælp fra Politikompagni Svendborg og Odense. De har hjulpet til 
ved Tour de Danmark og Tour de France, og nu her i uge 28 er de fuld i gang med, at få 
trafikken	til	at	glide	ved	Ørbæk	marked.

Ørbæk marked er Fyns største folkefest, som har eksisteret i nyere tid siden 80’erne, men 
har rødder helt tilbage til 1900 tallet, måske endda længer tilbage.

Jesper, der er formand for borgerforeningen i Ørbæk, fortæller, at de normalt er omkring 
1400 indbygger, men i de dage markedet står på, har der været 100.000 mennesker 
igennem markedet. Der er i år omkring 300 kræmmer, stort Tivoli og telte med musik 
og underholdning. Jesper siger at det næsten er alt afgørende, at de får den hjælp fra 
politihjemmeværnet,	da	al	trafik	på	vejene	ind	til	byen	og	markedet	ellers	ville	gå	i	stå,	og	
det hele vil lukke til.

Poul Ravnsbæk (Polle) der ud over PO funk uddannelsen også har taget uddannelsen som 
taktisk leder, står for selve indsættelsen af Hjemmeværnet under markedet. Han fortæller, 
at de har 5 hjemmeværnssoldater i gang fredag, 10 lørdag og 8 søndag. Den ældste, der 
er med, er Ole som fylder 80 år, og det kan man ikke se/mærke på ham. 

Under markedet har de en patruljebil stillet til rådighed af politiet, som det gør det lidt 
letter	at	komme	rundt	i	trafikken.	Lørdag	måtte	de	tage	det	blå	blink	i	brug,	for	at	få	en	
ambulance	eskorteret	igennem	trafikken	til	Ørbæk	markedet	til	en	person	som	var	faldet	
om og slået hovedet. 
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Birthe, som kommer ind til et lille hvil og lidt at spise, fortæller, at ved den vej Ole og hun 
har stået, har der kun været ro i omkring 7 minutter, ellers har de bare holdt i kø for at 
komme ind til p-pladsen siden tidlig morgen. 

Det er de frivillig i Ørbæk, der selv står for at anvise gæsterne på alle p-pladserne, 
Hjemmeværnet	står	strategisk	placeret	i	kryds	og	rundkørsler	i	byen,	for	at	få	trafikken	til	at	
glide, så det hele ikke lukker til, selv om det er noget af en opgave med alle de biler. 

En melding fra arrangørerne lørdag kl. 14 var at der kun var 150 ledige parkeringspladser at 
parkere	på.	Først	kl.	16	lørdag	kom	der	helt	hul	på	trafikken	så	den	kunne	glide	af	sig	selv.

Der har i løbet af lørdagen været omkring 8000 biler igennem på parkeringspladserne, så en 
meget travl dag for politihjemmeværnet ude på vejene og de frivillig på p-pladserne

Så blev det slutningen på den sidste dag på Ørbæk Marked. Så det har været en travl 
weekend for HVK Nyborgs PO-Del. Med hjælp fra PO- Svendborg samt HVK Ørbæk og  HVK 
Odense-Dalum.

Så fra mig (Polle), skal der lyde kæmpe stor tak til dem, som gav en hånd med. Og især 
til dem som var på posterne lørdag under det kæmp store ryk ind af biler, hvor vi måtte 
bemande rundkørslen i Ørbæk, for at undgå total kaos, hvilket så betød,at det ikke var 
muligt, at overholde, at folk kun var på vagt 2 timer ad gangen. 

Kæmpe stor respekt for jeres indsats i går lørdag, hvor der var ca. 8000 biler i gennem 
betalingen til markedet.

Dagen i dag var betydeligt mere afslappende. Der var lidt kø fra Kirken mod Langmosevej 
og videre ud af Svendborgvej, men det forløb stille og roligt. Og ca. kl. 14.30 -15.00 kørte 
trafikken	så	gnidningsløst,	at	jeg	kunne	trække	alle	poster	hjem.	

I samarbejde med den ansvarlige for parkeringen på markedet Michael, samt formanden for 
markedet Jesper blev vi enige om, at indsatsen for os på dette års Ørbæk Marked var slut, 
og vi kunne tage hjem.

Så her fra mig skal der lyde tak og stor respekt for den indsats, som i har ydet under Ørbæk 
Marked i År.
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Student Fair på Syddansk Universitet 
Infanterikompagni Fyn

Et	par	soldater	fra	INFHVK	FYN	var	i	slutningen	af	september	at	finde	ude	på	SDU’s	student	
fair messe de sidste par dage. 

Her var soldaterne med til at brede det gode budskab om den frivillige tjeneste i Hjemme-
værnet  og de mange muligheder i hjemmeværnsorganisationen, og stod klar til at svare på 
de mange spørgsmål fra de studerende. 

Langeskov Marked

Den 23-25 september var HVK Kerteminde, traditionen tro, på Langeskov Marked.

Der var mange besøgende, og der var stor tilfredshed med den snak kompagniets 
”udsendte” havde med de forbipasserende.
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Egeskov Marked 
Finn Nielsen, HVK Midtfyn

Dag 2 (17. september) på Egeskov Marked i Kværndrup var 7 soldater af sted fra 
Hjemmeværnskompagni Midtfyn, og helt klar til at svare på spørgsmål og vise materiel frem.

Der var godt gang i snakken og spørgsmålene fra store og små besøgende, og solen brød 
frem og skinnede på os.
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Soldatens dag 5. september 2022
Soldatens dag blev markeret over hele Fyn.

Fåborg 
Dagens første arrangement i anledning af  
De udsendtes dag i Faaborg, hvor Brass  
Band Syd deltog.

Odense 
Det	blev	en	flot	Flagdag	i	Odense,	hvor	Vi	 
mindes dem der er af sted, dem der kom  
hjem, og dem der ikke kom hjem samt de  
mange pårørende. 
I forbindelse med sammenkomsten for  
veteraner på Odense Rådhus, holdt major  
C. Roskjær talen til veteraner og pårørende. 
Her deltog BrassBand Syd  
Foto: Michael Thyregod.

Svendborg 
Ove Bech Lehmann Weng 

FLAGDAGEN 5. september i Svendborg blev 
fejret på Assistens Kirkegård ved skulpturen 
Fønixreden. Mange mennesker var mødt op, 
både uniformerede og civile. Sognepræst  
og feltpræst Matias Kærum sagde bl.a.:  
De fortjener at blive fejret, de udsendte til  
verdens brændpunkter, både de militære og  
civile.	Især	for	deres	dygtighed	til	at	finde 
en god balance mellem mod og besindighed 
Viceborgmester Henrik Nielsen uddelte  
børnemedaljer til 4 børn af udsendte, for  
udvist tapperhed mens deres far og mor  
havde været udsendt: Børnene Johanne -  
Fredrikke - Elis og Lilli. ”I kan bære medal- 
jen med stolthed”, sagde viceborgmesteren. 
Foto Palle Christiansen

Langeland 
På Koldkrigsmuseum Langelandsfort blev  
Den Nationale Flagdag fejret med manér.  
Tak for jeres indsats både før og nu
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Aktiviteter ved 
MUSIKKORPS SYD
28. august var der Herregårdskoncert i 
Søgård 
Foto: HJVFOTO

 
5. september drog musikkorpset til Varde, 
for at deltage i Varde Kommunes store parade 
i dagens anledning.

500 soldater marcherede fra Varde kaserne i 
takt til to trommer, og ved ankomst til selve 
byen stødte musikkorpset til. 

Paraden	på	kirkepladsen	var	stor	og	flot	med	
de mange soldater antrådt i lige rækker. 
Mellem talerne kunne tilskuerne høre 
musikkorpsets musik.

Som afsluttende fanekommando var 
Hjemmeværnsskolens fane, der blev båret 
frem af soldater fra Fyn. 
Foto: Inge Jagd Sørensen 

 
Den 17. september ydede Politikompagni 
Odense støtte til Odense Politiorkester (alias 
Musikkorps Syd) i forbindelse med deres 
march til og koncert på Gråbrødre Plads. 
Foto: Hans Julius Larsen.

 
24. september besøgte musikkorpset 
Svendborg, hvor det var rigtig mange 
tilhørere til deres koncert.  
Foto: Carlo Pedersen

 
30. oktober var musikkorposet på Kastellet 
i København til koincert ifm. Kastellets 
fødselsdag
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Fane afleveret til HDFYN Historiske Udvalg
Den 8. juni var HISU blevet bedt om, at komme til HVK Fyn i Murerhuset.

Stamkompagniet - HJVK Odense Havn - havde brugt midler til, at sætte tryk på den fane, 
der nu ikke mere skulle repræsentere en enhed.

Fanen var blevet meget smuk med Odense Havns logo på, og repræsentanter fra de to 
kompagnier	afleverede	fanen	til	distriktets	Historisk	Udvalg	(HISU),	og	den	fremstår	nu	som	
en del af faneudsmykningen i klasselokal Øst i bygning 32.

Ligeledes	fik	HISU	overrakt	nogle	pokaler,	som	vil	blive	indlemmet	i	den	historiske	samling.
Udvalget takker, og skal passe godt på begge dele.

 
 
HDFYN Historiske Udvalg - HISU 
Skulle nogen ønske at høre mere om, hvorledes Det Historiske Udvalg fungerer, og hvilke 
opgaver der udføres, så kontakt os. Vi mødes hver anden onsdag i den hvide bygning (25) 
lige inden for porten på Højstrup.
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Veteranforeningens virke i 2022 
Steen Riber

Forårsturen - 28. april til Bogense

Her mødes vi ved den gamle station, som i dag er lokalarkiv for Bogense, hvor den tidligere 
leder, Palle, var vores guide på rundturen i gamle Bogense.

Det første stop var ved Maniken pis .Den er en kopi af Manneken Pis i Bruxelles, og har 
også en meget speciel historie. 
Derefter ned til havnen, hvor Palle fortalte om havnens historie, og heriunder også om de 
store oversvømmelser, der har været. 

Vi fortsatte ad kirkestien op til kirken, hvor der står jernkors over faldne danske soldater fra 
de Slesvigske krige. Jernkorsene er støbt i Bogense. 

Sommerturen - 19. juni - til Humlemagasinet  i Harndrup, hvor vi  straks efter 
ankomsten kom vi ind i den store sal, hvor Peter fortale om Humlemagasinets tilblivelse og 
om alle de udstilinger, som han har samlet.

Herefter kunne vi gå rundt og se på alle herlighederne. Vejret var godt med høj sol, så folk 
forsvandt rundt i den store have på 10 tønder land, der var delt op forskellige emner.

 
 
Efterårsturen - 14. september - gik til Frøslev og Sillerup Mølle.

Her	fik	vi	et	foredrag	på	en	time	om	Frøslevlejrens	historie,	hvorefter	der	var	frokost,	
og derefter var der 2 timer til fri opdagelse i alle magasinerne. og mindelunden over de 
gendarmer, som faldt

Sillerup Mølle, er en selvejende instruktion med godt 30 mennesker, som holder den vedlige 
og kører med den. Mølleren, som var 5. generation på møllen, var rigtig god til at fortælle 
historien, gav også en guide tur rundt i møllen med alle dens funktioner.
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Befalingsmandsseminar 
Lørdag den 19. oktober var godt 100 frivillige og faste befalingsmænd samt 
specialister samlet til det årlige BM seminar.

Efter velkomst og fungerende chefs indlæg var der orienteringer om to af distriktets 
operative opgaver.

Herefter en præsentation af den frivillige stabs plan for øvelsesopbygning for de næste to 
år samt et oplæg til et nyt tilbud om BM efteruddannelse.

De næste par timer blev deltagerne bibragt en god viden omkring situationen i Rusland og 
Ukraine.

Sidste emne på dagens program var omkring den hybride trussel, et emne der er meget 
aktuelt i det verdensbillede, der er omkring os.

En meget spændende og givende dag var slut, og alle begav sig klogere hjem til resten af 
weekenden.
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Signalforbindelsen er vigtig
For at højne signaltjenesten ved distriktet i 2023, er følgende plan for signaltjenesten, 
afsluttende med en Taktisk Træner (TAKTRÆN), skitseret.

1. Signøvelser 
Den frivillige stab gennemfører signaløvelser ved at kombinere to OPSAM ad gangen, på 
følgende datoer:

•Tirsdag 07 FEB kl.19.00 - netkontrolopkald for OPSAM INFRA og OPSAM HNS. 
•Tirsdag	18	APR	kl.19.00	-	netkontrolopkald	for	OPSAM	SYD	og	OPSM	HØJSTRUP. 
•Tirsdag 06 JUN kl.19.00 - netkontrolopkald for OPSAM INFRA og OPSAM HNS. 
•Tirsdag	02	AUG	kl.19.00	-	netkontrolopkald	for	OPSAM	SYD	og	OPSAM	HØJSTRUP.	

2. Opsamlings signaløvelser 
Med den erfaring vi får fra ovennævnte signaløvelser, samt de justeringer vi ser, bliver der 
lavet opsamlings signaløvelse:

•Tirsdag 03. OKT kl. 19.00 for OPSAM INFRA og OPSAM HNS  
•Tirsdag	14.	NOV	kl.	19.00	for	OPSAM	SYD	og	OPSAM	HØJSTRUP	

Tilmeldingsfrist for de enkelte SIGØV er senest 14 dage før på hjv.dk.

Husk at UAFD skal oprette aktivitet som ”skygge-aktivitet”.  
Alle	aktiviteter	er	oprettet	på	HDFYN	AKOS..	 
 
3. TAKTRÆN i Oksbøl.   
Afholdes med alle UAFD i perioden 15-17. september 2023.  
Der	er		reserveret	5	pladser	pr.	UAFD.	Hvis	der	er	ønske	om	flere	deltagere	fra	en	UAFD	for	
at drifte KSN, er der mulighed for det.

SITAWARE kursus for kompagnistabe og signalfolk gennemføres to 
gange i januar 2023.

Med henblik på at få skabt grundlaget for forårets signaløvelser, deltagelse  i regionens 
STØV/FELT	i	maj	2023,	samt	HDFYN`s	egen	planlagte	øvelse	i	Hærens	Taktiske	Træner	i	
september 2023, initieres og gennemføres indledningsvis to SITAWARE kurser i januar 2023.  
Kursus 1 i perioden 12,13 & 14. januar 2023 på Sølund, og  
kursus 2,den 24,2x6 og 28. januar 2023 på Højstrup. 

Der er tale om et kursus delt op i 3.dele - del 1, del 2 og del 3 - på hhv. 3, 3 og 8 timer.  
Alle tre dele skal gennemføres for at opnå et Q.  
Der	er	plads	til	max.	20	mand	pr.	kursus.	aktiviteterne	er	oporettet	på	hjv.dk	under	HDFYN.
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Nytårsgudstjeneste iog -parole
DATO: Lørdag den 7. januar 2023 

TID: Gudstjenesten starter med faneindmarch  
kl. 14.00, så alle skal være på plads i god tid.

STED: Ansgar kirke, Sdr. boulevard 1.

PÅKL: MTS ALM med anlagte dekorationer.

FANER: Alle HVK med, der har en fane udleveret 
 møder med denne.  Fanebærer og -hjælper  
skal møde kl. 13.00 for træning og instruks.

PAROLE: Parolen afholdes i kirkens tilstødende  
lokale, Ansgarsalen.

Tilmelding på hjv.dk

 
 

Opmærksomhedsuddannelse  via FELS - bliver 
pligtig i 2023
For et par måneder siden kunne Hjemmeværnsskolen fortælle, at vi var på vej 
med Opmærksomhedsuddannelsen og at den var klar på FELS.

Hjemmeværnsskolen vil med Opmærksomhedsuddannelsen hjælpe dig med 
på bedste vis at udføre passiv overvågning ved militære (og midlertidige 
militære) anlæg (fysiske såvel som digitale) – f.eks. områder, enheder, våben, 
medarbejdere,	materiel,	sikkerhedsforanstaltninger	eller	offentlige	tilgængelige	
fora.

Uddannelsen tager ca. 1 time at gennemføre og bliver fra 2023 en forudsætning 
for alle Hjemmeværnets medlemmer. Den kommer derfor også til at blive en 
obligatorisk del af Intro HGU.
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NB

HVK Odense-Dalum 
gennemfører Hunter 
Force.

Er du interesseret, så 
kontakt Mark, NK/ODD.

 
 



NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V


