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Med fuld musik 

Onsdag aften dannede Klosterkirken i Nykøbing Falster en smuk ramme om

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falsters traditionelle

julegudstjeneste.

16-12-2014 - kl. 14:06

Af Erik Petersen

Det var 3. gang, distriktet inviterede til julegudstjeneste, der de to foregående år er

gennemført i Maribo Domkirke. Men på grund af renoveringsarbejder i Maribo var

koncerten henlagt til Nykøbing Falster, og der var således samtidig både tale om tradition

og fornyelse.

Til tonerne af Prins Jørgens March, fremført af Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen

under ledelse af Lennart Blak Jensen, førtes fanerne ind, og de 12 faner fra lokalområdets

myndigheder og enheder, soldater- og veteranforeninger tog sig flot ud i kirkens kor, hvor

også musikkorpset var placeret.

Præstekjole og uniform

Det var distriktets feltpræst, Katja Liebst-Olsen, til daglig sognepræst ved Sct. Peders

Kirke i Slagelse, der forestod gudstjenesten,  og hendes direkte, lidt utraditionelle

juleprædiken vakte både begejstring og gav anledning til eftertanke blandt de mange

deltagere.

”Jeg skal jo også kunne holde ud at høre mig selv”, som hun udtrykte det ved den

efterfølgende sammenkomst over en kop kaffe og de store sydsjællandske klejner, og

hvor præstekjolen var udskiftet med den nye camouflage-uniform, der skulle ”gås til”

inden udsendelse som feltpræst i Afghanistan i februar 2015.

Flot fremmøde

Blandt de mange gæster sås repræsentanter fra foresatte myndigheder,

Hjemmeværnskommandoen og Totalforsvarsregion Sjælland, fra samarbejdspartnere i

lokalområdet, Politiet, Uddannelsescenter Stensved, Interforce,

Virksomhedshjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet og Lokalforsvarsafsnittet  - og

herudover naturligvis hjemmeværnssoldater fra distriktets kompagnier og medarbejdere

ved distriktet med deres familier, så der var rigtig mange, der nød godt af det flot

sammensatte program. Blandt deltagerne sås også distriktsudvalgsformand Jørgen

Brædder og Garnisonskommandanten i Vordingborg, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen.

Varieret program

Ud over et velspillende Musikkorps Storstrømmen deltog også Maribo Domkirkes
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Koncertkor og domorganist H. J. Østergaard som supplement til det i øvrigt oplagte og

velsyngende publikum under fremførelse af et par af de kendte julesalmer.

Til tonerne af Kongernes Konge førtes fanerne ud, og julegudstjenesten afsluttedes med

et hyggeligt arrangement i ”de tilstødende lokaler”, hvor der var rig lejlighed at ønske

hinanden glædelig jul og godt nytår og samtidig takke hinanden for godt samarbejde

gennem 2014.

Tak for i år

”En rigtig god mulighed for at takke vore samarbejdspartnere”, afsluttede distriktschefen,

oberstløjtnant Tonni Schumann, der forventer næste års julegudstjeneste tilbage til

maribo Domkirke.

Et rigtig vellykket hjemmeværnsarrangement, der tydeligt demonstrerer de mange

berøringsflader mellem Hjemmeværnet og det omgivende samfund.
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