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 Kom med til Jyllands største
Totalforsvarsudstilling 

HJEMMEVÆRNET
INFHVK VIBORG 

[HHD SKIVE] Informationsofficer Ib 
Laurberg - HHD SKIVE , 13 AUG 06

Liv og glade dage. Ja 
muligheden er der på 
Skive Havn d. 26. 
august. Her får alle der 
har lyst ,mulighed for at 
hilse på aktørerne i 
Danmarks Totalforsvar -
og dermed få 
oplysninger der gerne
skulle give lyst til at 
give en hånd med i et af 
de frivillige

Lørdag d. 26. august løber Jyllands – ja 

måske Danmarks største 

Totalforsvarsudstilling af stablen på Skive 

Havn.

Klokken 10.00 søsættes arrangementet af 

Skives Borgmester Per B. Jeppesen, der 

officielt vil åbne udstillingen.

Udstillingen omfatter alt inden for 

totalforsvaret der kan gå, køre, sejle og 

flyve – ja, kort sagt bliver der noget at se 

på for alle uanset alder.

Dagen starter med optog fra 

dyrskuepladsen til Skive Havn med alle 

deltagere med faner og musik. 

Musikledsagelsen er lagt i hænderne på 

Dungillie Pipe Band der er et 

sækkepibeorkester fra Fyn der har optrådt 

ved flere officielle begivenheder og Tv. De 

vil senere give en opvisning i Tattoo.

Senere på dagen vil der blive vist redningsaktion på 

Skive Fjord med Marinehjemmeværnet og en

redningshelikopter fra Søværnet Operative Kommando 

– dette bliver et af de sidste muligheder for at se den 

gamle redningshelikopter i aktion da den står for 

snarlig afløsning af ny helikopter.

I ugen op til udstillingen vil der blive sat fokus på 

Hjemmeværnet og Totalforsvaret, idet Radio Skive i 

tre dage, onsdag – fredag klokken 09.00 – 10.00, kører 
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Derudover vil der være masser af musik, 

idet Hjemmeværnets Musikkorps fra 

Nykøbing Mors, og Skive Garden vil spille 

i løbet af dagen.

Hele dagen vil summe af aktiviteter, der vil 

være opvisning i Totalforsvarets 

samarbejde, miljøindsats i Skive Havn 

hvor 200 fodbolde vil blive opsamlet og 

efterfølgende sparket ud til børnene.

Ingeniørregimentet vil udlægge en mobil 

bro ved lystbådehavnen,

Beredskabscenteret vil vise deres materiel 

til indsats ved forskellige aktioner. Falck, 

Politi vil være på pladsen og vil ligeledes 

give demonstrationer på deres områder.

Hjemmeværnet som er den store aktør i 

Totalforsvaret, vil have en stor stand 

omhandlende alle de muligheder der er i

Hjemmeværnet. Ligeledes vil der være en 

historisk afdeling af Hjemmeværnet lige 

fra starten, med gamle uniformer og 

udrustning, til i dag hvor Hjemmeværnet er 

tiptop moderne udrustet. Her vil 

Hjemmeværnets infanterikompagni vise en 

bevogtning af havneområdet, der for en 

dels vedkomne denne dag vil være at 

betragte som ”Militært område” under

bevogtning. Dette område kan man komme 

ind på efter ”kontrol” gennem en

adgangssluse.

.

temadage med gæster i studiet.

Her vil det være muligt at ringe ind og stille spørgsmål 

til panelet alle dage.

Hver dag er der konkurrence, hvor lytterne har

muligheden for at ringe ind og vinde specielle 

præmier, eksempelvis en tur i Marinehjemmeværnets 

nye hurtige gummibåd.

Så – lørdag d. 26. august vil Skive Havn være stedet 

hvor det sker. En dag der er tilrettelagt af 

hjemmeværnet for:

Hjemmeværnet –

Vi træder frem hvor andre viger tilbage
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