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Ditriktsstævne i Skive 

Det nye HHD Skive afholdt for første gang Distriktsstævne. Dette vil blive en årligt tilbagevendende begivenhed, 
hvor alle i distriktet får mulighed for at høre og spørge om noget at alt det, som ikke kommer frem i medierne når 
politikerne bliver enige om noget, som har med hjemmeværnet at gøre. 
Chefen for Hærens Operative Kommando GM Poul Kiærskou var på med et indlæg om hjemmeværnet i dag og i 
fremtiden. Det var et velgennemtænkt foredrag, og der var en del spørgsmål til ham efterfølgende. Disse blev 
besvaret meget grundigt, og det var godt at høre, at der ikke var nogen slinger i valsen.
Chefen for planlægningsafdelingen i Hjemmeværnskommandoen OL Kim Astrup fortalte derefter om, hvordan 
man allerede nu begynder at planlægge det nye forsvarsforlig. Han pointerede, at det er meget vigtigt at 
hjemmeværnet er synlige, selvfølgelig på en positiv måde. Vores image udadtil er vigtigt, så politikerne kan se, at 
der er brug for hjemmeværnet på utrolig mange områder.
Den sidste del af dagen blev brugt på foredrag om Afghanistan, ved KN Bjarne Møller. Det var meget spændende 
at høre. Bjarne har været udsendt til Afghanistan 4 gange, og han har prøvet en masse, som vi ellers kun ser på 
TV. Det var et godt foredrag, med masser af billeder fra Afghanistan, så vi virkelig fik et godt indtryk af, hvordan 
det foregår dernede. Vi har det godt i Danmark.
(Billedet er fundet i HJV´s billedgalleri, og har intet med Bjarne Møller at gøre).
Til sidst vil jeg gerne rose Major Kim H. Sørensen. Selv om én af foredragsholderne sad fast i en tunnel under 
Limfjorden, og kom lidt for sent, så blev tidsplanen overholdt, og kl 16,30 forlod vi igen Skive Kaserne, efter en god 
og spændende dag.
Næste år vil vi dog opfordre mange flere til at deltage i Distriktsstævnet. 
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