
HJEMMEVÆRNET
Marinehjemmeværnet

HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Nytårsgudstjeneste 2013

Blå nytårsgudstjeneste 

Af Helle Kolding , 09 JAN 13

Holmens Kirke blev malet blå i søndags. Ikke så
meget i det ydre som mere i det åndelige. Kirken var
nemlig traditionen tro rammen om
nytårsgudstjenesten for Det blå Danmark.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajo Finn Winkler på talerstolen i Holmens

Kirke. Foto: Bjarne Olsen 

I søndags holdt marinehjemmeværnet traditionen tro Nytårsgudtjeneste. Arrangør

var Marinehjemmeværnsdistrikt Øst, og frivillige fra det mørkeblå værn var da også

mødt talrigt op sammen med deltagere fra Søværnet og Marineforeningerne for at

ønske hinanden godt nytår og nyde en god times stemningsfulde ord og smuk

musik. Sidstnævnte stod Kvindelige Marineres Musikkorps og Holmens Kirkes

Kantori for, mens førstnævnte var givet til årets taler, Chefen for Hjemmeværnet,

generalmajor Finn Winkler og marinehjemmeværnets orlogspræst Ulrik Pilemand.

Tale om frivillighed 

Generalmajoren tog udgangspunkt i frivillighed, og understregede, at det at være

frivillig i en organisation som hjemmeværnet, ikke blot er blevet populært, men det er

også noget, der kræver respekt. Det, at så mange frivillige er parate til at give en

stor del af deres fritid for at løse opgaver for eksempelvis marinehjemmeværnet og

’gøre det ekstra’, er noget, der glæder og imponerer, mener hjemmeværnschefen.

 

-Det kan godt være hårdt, når man bliver kaldt ud på vandet, og ikke ved, hvad man

skal søge efter eller hvor, og hvornår man kommer tilbage igen. Men man gør det,

man stiller op gang på gang, sagde Finn Winkler blandt andet.
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Kvindelige Marineres Musikkorps og deres dirigent Jacob Lange på plads på

Galleriet. Foto: Per Lynge 

Generalmajoren mener da også, at det er på sin plads at rose alle de frivillige for

denne indsats, og han fastslog yderligere, at flere og flere opgaver løses af frivillige,

der ikke bare er villige til at yde den ekstra indsats, men også er villige til at uddanne

sig hele tiden, så de kan yde indsatsen på bedste vis.

Ulrik Pilemand tog udgangspunkt i dagens tekst, hvor det jo netop var de hellige tre

konger og deres besøg ved Jesu fødsel, der var aktuelt. Og på den baggrund talte

Ulri Pilemand om værdien af at reflektere over livets store oplevelser.

Gudstjeneste med traditioner

Udover dagens to talere, medvirkede også Holmens provst, Ejgil Olesen,

orlogspræst Camilla Flarup Wolffgang Munch og Chefen for

Marinehjemmeværnsdistrikt Øst, Kommandørkaptajn Jørgen Fink. Jørgen Fink

sluttede nytårsgudstjenesten med et ’Gud bevare Dronningen’, der blev gentaget af

alle i kirken.

Som traditionen også byder, blev nytårsgudstjenesten indledt med en faneborg, ført

af frivillige fra marinehjemmeværnet og Marineforeningerne. Da fanerne var blevet

båret ud efter gudstjenesten, blev der budt på en lille forfriskning, hvor alle havde

mulighed for at hyggesnakke lidt, inden man skiltes igen. Og nogle havde lidt

længere hjem end andre.

Medlemmer fra Maritime Force Protection-flotille 116 fra Frederikshavn, fra Flotille

135 Horsens, Flotille 137 Aabenraa

samt fra to flotiller på Fyn havde taget turen til Holmens Kirke i København for at

deltage i gudstjenesten sammen med kollegaerne fra de sjællandske flotiller.

Herunder:

Fanerne fra marinehjemmeværnsflotillerne og marineforeningerne bæres ud efter

gudstjenesten. Foto: Per Lynge
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