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Traditionen tro afholdt 
distriktet sit årlige 
stævne, hvor samtlige 
medlemmer af distriktet 
indbydes til en dag 
medsocial samvær med
kollegaer og indlæg med 
sidste nyt, om hvad der 
sker på
hjemmeværnsfronten

Mens Musikkorps Nykøbing Mors spillede 
dukkede dukkede folkså småt op og fik en kop 
kaffen inden distriktschefen bød velkommen til de 
ca. 100 der havde valgt at tage af sted til stævnet.

Han indledte stævnet med at give et indblik i
hvordan forløbet havde været under stormen 12. –
14. januar.
Mange havde været involveret, i alt 108 mand, og 
især nu hvor de nye politiregioner og kommuner er 

Fra gammelt til nyt
Senere på dagen tog Thomas Blomberg, 
Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle, over og fortalte om 
sammenhængen i det nye uddannelsessystem som 
Hjemmeværnet har indført. Baggrunden for indlægget er 
han gennem 2½ år har været på Hjemmeværnsskolen, og 
her har haft med de nye uddannelser at gøre.

Blomberg gennemgik forløbet i arbejdet med de nye 
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trådt i kraft. Det er noget der bliver bemærket, når 
Hjemmeværnet træder frem.

Man er dum hvis ikke….. 
Den kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik Kragh
var første indlægsholder. Han mente vi skal være 
fleksible og troværdige, derfor er en omstilling af 
hjemmeværnet under gennemførelse. Derfor er det
også nødvendig at gennemføre de nye uddannelser 
som brand, redning og miljø.

Det er vigtigt at få erhvervet disse uddannelser, da 
de jo ud over at kunne bruges civilt til gavn for vore 
medborgere, også kan/skal bruges i en 
kamphandling.

”Man er godt dum, hvis ikke man tror man skal 
bruge de færdigheder i kamp” siger Ulrik Kragh.
Vi kan levere varen, når det kræves, og derfor skal 
der kunne opstilles 30 mand fra hjemmeværnets 
indsatsstyrke inden for 1 – 3 timer til støtte i en hver
situation.
Tilliden til hjemmeværnet stiger løbende, og er ved 
sidste undersøgelse på 66 %! Hvilket er meget flot.
Derfor er det vigtigt at vi synliggøre hjemmeværnet 
hele tiden, og bruger medierne til at fortælle
hvordan hjemmeværnet støtter, ved de forskellige 
indsættelser.
Derfor er det en spændende kampagne der er 
undervejs til efteråret.

EVENT 2007 er en vigtig del af at få fornyet 
folkekontrakten. Der vil over hele landet blive 
afviklet 23 EVENT i løbet af 77 dage. 
Under mottoet ”Hjemmeværnet dækker når det 
gælder” skal befolkningen gøres opmærksom på at 
uanset hvad der sker – ja så dækker 
Hjemmeværnet til en hver tid.
Vi skal udvikle vores kapaciteter hele tiden, og 
derfor kan hjemmeværnet jo nu komme med på 
internationale missioner, blandt andet som 
funktionelle specialister, og som protection teams, 
som er en ny og særlig uddannelse.

Efterfølgende var der lejlighed til at stille spørgsmål,
hvilket blev benyttet flittigt. Der var spørgsmål lige 
fra at få de hjemsendte værnepligtige til at forsætte i 
hjemmeværnet,HJV.DK, forsat ret til opbevaring af 
våben i eget hjem, udstyr til brug ved indsættelse 
under eks. storme o. lign., hvilket materiel der kan 

moderniserede uddannelser. En gennemgang der kom vidt 
omkring på en måde som alle forstod. 
Et af midlerne til at få harmoniseret de gamle og nye 
uddannelser er en konvertering af kompetencer der kan 
overføres.
En mulig årsag til den store fortvivlelse omkring de nye 
uddannelser er helt sikkert at ikke har været god nok til at 
informere ud ad til omkring de nye uddannelser.

Men der er håb forude, da alle informationer vedr. de nye 
uddannelser nu ligger på Hjemmeværnsskolens 
hjemmeside – ”et digert værk på 35 sider” som Blomberg 
sagde.

Højt at flyve – langt at gå
Dagens mere specielle indlæg blev leveret af Lasse
Grenaa, der er kursusleder ved Jægerkorpset, som 
fortalte og ”det nye jægerkorps”, CSAR (combat search-
and rescue) og ikke mindst det nye tilbud til interesserede i 
hjemmeværnet; nemlig uddannelsen til deltagelse i 
Protection Team.

Grenaa gav et indlæg i superhøj hastighed. Med humor og 
glimt i øjet gik foredraget i en hastighed der gjorde at alle
havde travlt med at følge snakken.
Jægerkorpset er hele tiden på kik efter nye aspiranter, og 
har man haft mindst 358 timers (disse timer sidestilles med 
en værnepligtsuddannelse) tjeneste i hjemmeværnet, ja så
er vejen banet for at søge optagelse.
I forbindelse med uddannelse af nye aspiranter og 
patruljekurser, ja så mangler Jægerkorpset her støtte.
Hjemmeværnet er en ideel samarbejdspartner til dette, og 
det foregår allerede på nuværende, og er til stor gavn for 
begge parter
Der er mange opgaver som hjemmeværnet kan bidrage 
med. Om det er en gruppe, deling eller enkeltpersoner, 
kan alle deltage. Jægerkorpset vil gerne have opbygget et 
samarbejdsteam der kan trækkes på under vejs, således 
at man til enhver tid kan løse alle 
uddannelses/øvelsesmæssige opgaver.

En af de nye muligheder for hjemmeværnsfolk, er 
Protection team uddannelse. Grenaa gav baggrunden for 
oprettelsen af uddannelsen. Eks. var uddannelsen kommet 
i stand efter kravet om indsættelse til beskyttelse af dansk
ambassadepersonel i Irak. Alt her blev lavet helt fra 
bunden, med alle de problemer der nemt opstår her, men 
alternativ tænkning løser mange problemer.
Opgaverne er ikke ufarlige, men man går ikke på 
kompromis med sikkerheden.

Et indlæg der gav et godt indblik i hvorledes Jægerkorpset 
agerer i dagligdagen, både under uddannelse og under
aktioner.
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forventes indkøbs i nær fremtid, og hvordan 
håndterer vi de soldater der har været udsendte, 
som er meget kompetente, i vort eget kompagni, 
således at vi kan give dem en kompetent forsat 
tilhørsforhold til forsvaret.
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