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VELKOMMEN TIL CSI’S NYHEDSBREV
Dette er det tredje nummer af Center for Stabiliseringsindsatsers nyhedsbrev til nøglepersonel i Hjemmeværnet og andre interesserede.
Formålet er at udbrede kendskabet til de opgaver, som vi arbejder med, og som du som frivillig i Hjemmeværnet eller som personel af
reserven har mulighed for at blive en del af.
Nyhedsbrevet er stadig nyt; så hvis du har idéer til indhold, hører vi meget gerne fra dig.

STATUS PÅ INTERNATIONALE OPGAVER
Status er, at vi lige nu har:
- To instruktører i Irak (OIR).
- Fire rådgivere i Afghanistan (RS).
- Én officer i Georgien (stabsofficer).
- Én officer i Kenya (CIMIC-officer).
- 12 soldater på bevogtningsopgave i Mali (MINUSMA).
Derudover kommer de mange mindre opgaver i udlandet samt deltagelse i
øvelser og lignende i blandt andet Baltikum og USA.

Udsendelser til Irak på OIR hold 7
CSI skal stille instruktører til OIR hold 7, som skal udsendes til februar 2018. Hvis du er interesseret i at blive udsendt, skal du
kontakte dit distrikt, som indstiller dig.
CSI er også blevet bedt om at undersøge, om vi kan stille en it-supporter, ligeledes til OIR hold 7. Det er kun en mulig opgave,
men hvis du er interesseret, skal du kontakte os hurtigst muligt. På vores hjemmeside kan du læse mere om begge opgaver.

Næste nyhedsbrev udkommer i september 2017
Kontakt: HJK-CSI-KOM@MIL.DK
Følg med på www.centerforstabiliseringsindsatser.dk

NYT FRA CSI
STABILISERINSSEKTIONEN
Hjemmeværnssoldater i gang med opgaven i Mali

Det første hold soldater fra Hjemmeværnet er nu landet og i gang med opgaven i
MINUSMA i Mali. Soldaterne har bl.a. til opgave at bevogte Camp Bifrost i Bamako
under den danske C130J-udsendelse til MINUSMA i perioden maj til november 2017.
Soldaterne er af sted i tre måneder og afløses af et nyt hold fra Hjemmeværnet.

To x instruktøropgaver i Mali
I april havde CSI tre instruktører og en tolk i Mali for at uddanne den maliske
nationalgarde på radiomateriel. Opgaven er kommet i stand, da CSI støtter Frankrigs
kapacitetsopbygningsindsats i Mali med fokus på den maliske nationalgarde. Et af
projekterne er anskaffelse af radiomateriel finansieret af Freds- og Stabiliseringsfonden.
En af instruktørerne var KN-R Kim Illum, der nu er ved at pakke uniformen igen. I juli er CSI
nemlig blevet bedt om at stille en instruktør til et CIMIC-kursus i Mali. Kim Illum har bl.a.
været udsendt som CIMIC-officer i Afghanistan.

Camp Bifrost i Mali, hvor Hjemmeværnet p.t.
har soldater udsendt.

KN-R Kim Illum underviser soldater fra den
maliske nationalgarde i radiomateriel.

SAMTÆNKNINGSSEKTIONEN
Samtænkningssektionen har udgivet en halvårsopdatering, hvor du kan læse mere om
sektionens opgaver og initiativer. Derudover afholder Samtænkningssektionen i efteråret en
række aktiviteter. Det gælder bl.a. de populære kompetenceudviklingsdage i oktober
og kurset ”Introduktion til samtænkning” for B-medlemmer. Sidstnævnte finder
sted den 05.-06. september 2017.
Du finder halvårsopdateringen på www.samtaenkning.dk, hvor du også kan læse
mere om arrangementerne og oplysninger om tilmelding.

IMPLEMENTERINGSSEKRETARIATET FOR DS9
DS9-arbejdet er nu så langt, at implementeringssekretariatet allerede i efteråret
forventes at overgå til at være et driftssekretariat. Sekretariatet planlægges fortsat at
være placeret på Kastellet. Du kan følge med i arbejdet på www.reservestyrke.dk.

På samtaenkning.dk finder du
Samtænkningssektionens halvårsopdatering
og oversigt over efterårets aktiviteter.
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