
Værdigrundlag for Hjemmeværnskompagni Hjørring  

 

Værdigrundlaget for Hjemmeværnskompagni Hjørring (HVK HJØ) er et 
udtryk for de værdier, normer og holdninger, som vi finder væsentlige for den 
daglige drift af HVK HJØ.  Efterlevelse af værdigrundlaget er af afgørende 
betydning for at HVK HJØ kan løse de opgaver, som det danske samfund 
pålægger os, på tilfredsstillende vis samt at det enkelte medlem af HVK HJØ 
udvikles både fagligt og personligt til gavn for samfundet, HVK HJØ samt den 
enkelte. 

 

Værdierne er som følger. 

 

Forsvarsvilje 

Hjemmeværnet opstod ud fra ”Aldrig mere 9. april”. I dag bygger vi vort 
Hjemmeværn på viljen til at hjælpe og forsvare det danske samfund i 
forbindelse med katastrofer, kriser og krig, for herigennem at opnå fred i frihed. 

I HVK HJØ arbejder vi for nationalt sammenhold. 

Som en følge af begivenhederne den 9. april 1940 blev beslutningen om at gribe 
til handling uddelegeret til den enkelte dansker og udmøntet i ”Anordning om 
forholdsordre for det militære forsvar ved angreb på landet og under krig” i 
daglig tale ”Den kongelige forholdsordre” 

Den kongelige forholdsordre er vedhæftet som bilag. 

 

 

Troværdighed 

I HVK HJØ vil vi være kendt som en troværdig samarbejdspartner. Dette 
betyder, at vi står ved det vi siger og løser vore opgaver på kvalificeret vis, 
således af omverdenen kan stole på og nære tillid til os. 

 

 



Sammenhold 

I HVK HJØ er kammeratskab en bærende værdi. Vi bakker hinanden op og en 
aftale er en aftale. 

 

 

Oplevelser og udfordringer 

I HVK HJØ bestræber vi os på at lave gode og lærerige aktiviteter, hvor der er 
mulighed for at bruge vore uddannelser og blive udfordret på vore 
kompetencer. 

 

 

Færdigheder 

I HVK HJØ er det vort mål, at personellet er veluddannet, derfor tilbydes alle 
mulighed for relevant uddannelse og personlig udvikling. 

 

 

Rummelighed 

I HVK HJØ er der plads til alle, der accepterer og arbejder for Hjemmeværnets 
grundidè. 

Vi bygger vor sameksistens på gensidig respekt og har selvfølgelig overskud til 
at hjælpe dem, som måtte have behov herfor. 

 

 

Samarbejde 

I HVK HJØ lægger vi megen vægt på evnen til at arbejde sammen om at løse 
opgaverne og nå de satte mål. 

 

 



God ledelse 

I HVK HJØ går vi ind for åbenhed og ærlighed på alle niveauer. 

Befalingsmandskorpset skal være lydhøre, men samtidig beslutsomme. 

I dagligdagen tilstræber vi ledelse gennem motivation. 

 

 

Anerkendelse 

I HVK HJØ påskønnes den enkeltes indsats. 

 

  

 

 


