
hærhjemmeværnsdistrikt
nordsjælland

Kære alle!
I vores udviklings- og vækstprojekt VISION 3-300, der nu er søsat under mottoet VÆRN OM NORDSJÆL-
LAND, er der en række datoer af væsentligt betydning. Disse omfatter 17. juni 2017, 15. november 2017, 
16. december 2017, 23. marts 2018, 07. april 2018 og nu 01. juni 2018.

Den 01. juni 2018 er vi endeligt på plads i den nye struktur og personellet er nu overført. Dermed er vi 
faktuelt gennem det næstsidste skridt før vi endeligt er på plads. Nu udestår kun at strukturen i HJV.DK 
falder på plads, hvilket vi regner med midt i juni.

Pr. 01. juni 2018 effektuerer vi derfor det vi indvarslede med paraden den 07. april 2018. De seks nye 
kompagnier træder nu for alvor i kraft og vi lukker historien i de otte hidtidige samtidig med at vi koncen-
trerer uddannelse m.m. om de nye domiciler tæt omkring Garderkasernen i Høvelte. Vi arbejder fortsat 
på domiciler for politihjemmeværnskompagniet i Gentofte og Frederikssund.

Symbolsk inddrages nu otte kompagnifaner. Disse vil få domicil ved distriktet på Kratbjerg i Fredensborg 
og vil om muligt følge med til Garderkasernen, når distriktet tillige flytter. Nye faner tilgår i forbindelse 
med Valdemarsdag den 15. juni 2018. Disse vil efterfølgende få påført ved broderi kompagniernes nye 
mærker. 

De hidtidige kompagnimærker anvendes indtil tilgang af nye. Dette sker forventeligt senest 01. oktober 
2018. Vejen til ny symbolik for kompagnierne er startet. En arbejdsgruppe med repræsentation af alle har 
arbejdet over de seneste to måneder og på fredag afleverer denne forslag til de nye kompagnimærker. 
Sommerperioden vil blive brugt til at raffinere disse og vi påregner at kunne lade udkast gå i høring ultimo 
august. 

De enkelte kompagnier er ikke nået lige langt. Vi følger dog den overordnede plan, vi satte i november 
2017. Efter sommerferien, den 10 – 12. august, gennemfører politihjemmeværnskompagniet den første 
større samling og den 01. september vil uddannelseshjemmeværnskompagniet starte første uddannelses-
hold op. En arbejdsgruppe har skabt rammerne omkring kompagniets virke og uddannelse og fastholdelse 
af vores nye soldater kommer for alvor i højsæde. 

Fraregnet Hjemmeværnskompagni Særlig Støtte og Rekognoscering er vi i dag ca. 450 aktive soldater 
samt ca. 1200 reservister ved distriktet. Om tre år er vores målsætning at være ca. 750 aktive soldater 
og gerne mange overført fra reserven til den aktive struktur. Vi er godt på vej til af opfylde den ambi-
tion. Rammerne er ved at være på plads. Rekrutteringen af nye soldater går godt og på nøglepersonel-
seminaret den 9. juni vil vi rette fornyet fokus på tværgående uddannelse, tværgående kommunikation 
og rekruttering. I det hele taget vil vi skabe fornyet fokus på det at skabe et stærkt Nordsjælland under 
mottoet VÆRN OM NORDSJÆLLAND.
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