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MFP i de værnepligtiges blad,
SOLDATEN 

Af Ninna Falck , 08 OKT 13

Flotille 201 MFP har været en tur ude og sejle med
en af de værnepligtige journalister på bladet,
SOLDATEN. Det er der kommet en flot artikel ud af i
bladets septemberudgave.

Artiklen i SOLDATEN giver med tekst og billeder en flot præsentation af MFP. 

”Hvis et fulddsarbejde som soldat i det danske forsvar ikke ligger i dine

fremdsplaner, men du har fået smag for livet i uniform og gerne vil have

flere udfordringer, så er der muligheder…”

Sådan starter en tre siders lang arkel om Marime Force Protecon

(MFP), som er blevet bragt i de værnepligges blad.

En lang og grundig arkel om MFP og om 24-årige Rasmus Krogsøe, der

netop har valgt at blive en del af MFP e-er først værnpligten i Varde,

sergenskolen og hærens reakonsstyrkeuddannelse og bage-er

udsendelser l Kosovo og Libanon.

Kunne ikke lægge det militære fra sig

E-er fire års tjeneste valgte Rasmus Krogsøe at stoppe i Forsvaret og

starte på uddannelsen som tømrer med bopæl i Odense i nærheden af sin

familie.

Læs bladet, SOLDATEN
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Rasmus havde dog svært ved at lægge det militære håndværk fra sig og

søgte ind i hjemmeværnet. Her har han fundet sig godt l re3e i MFP,

hvor han er i fuld gang med at uddanne sig l en nøglepost i flollen.

I soldaten fortælles hele Rasmus' historie, og man kan læse om, hvorfor

han synes, at det er fedt at være i hjemmeværnet. Arklen er desuden

krydret med flo3e billeder fra en gummibådssejlads på en flot

sensommerdag med masser af liv og saltvand.

Med denne flo3e anbefaling fra en dligere kollega, kan man kun håbe

på, at de mange værnepligge får lyst l at søge over i MFP og i

Hjemmeværnet, hvis de e-er endt tjeneste også skulle mangle nogle

udfordringer inden for det militære håndværk. 
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