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Frivillige uddanner frivillige på 20. år 
Af Ninna Falck, foto: Ole Friis , 11 JUL 12

Det gamle skanseværk på Slipshavn ved
indsejlingen til Nyborg Fjord danner for 20. gang
rammen om Marinehjemmeværnets
Uddannelsesuge.
Det er et frivilligt projekt - som har været en succes
lige fra starten.

Camp, skibe, kursister og et smil på læben. Uddannelsesugen i en nøddeskal. 

Gennem 20 år har uge 28 betydet noget ganske særligt for marinehjemmeværnets

frivillige.

Hvert år i uge 28 samles så mange medlemmer på Slipshavn, som der er plads til.

De skal på en uges koncentreret uddannelse og hygge. 

Fuldt belagt
Alle grønne områder, som ikke lige skal bruges til parkering eller undervisning, er

udlagt til campingplads. Selv skolefartøjerne fungerer som flydende hoteller, og alle

indendørs køjer i Marinesektions Slipshavns bygninger er fuldt belagte.

Nogle kommer med campingvogne med fortelt, andre kan nøjes med et lille iglotelt. 

Det summer af liv
Der er kul på, når de konstant knap 200 deltagere skal uddannes og underholdes.

Alle mødes hver morgen klokken 07.50 sharp til morgenmønstring ved flaget, og

herefter skilles vejene.

Mens kursisterne sveder i klasseværelserne og på fartøjerne, fanger børnene

krabber, og de 'bedre halvdele' til kursisterne slapper af eller hygger sig med

udflugter til Nyborg.

Om aftenen er alle samlet igen i 'hangaren', hvor der spises, gives praktiske

beskeder og tilbydes forskellige typer af underholdning.

Dæksgaster lærer at bjærge sig selv op i redningsflåden. 

Uddannelser er fundamentet
I år er der planlagt 15 forskellige kurser, og 150 elevpladser er besat.

Det tegner alt sammen til, at Uddannelsesugen igen i år vil levere omkring 10% af

Succes fra starten
Uddannelsesugen startede i

1992

Det var et forsøg på initiativ

af Marinehjemmeværns-

distrikt Vest, som dækker

Jylland.

Det blev straks en stor

succes, som har kørt lige

siden.

Et frivilligt projekt
Uddannelsesugens

kendemærke er, at det er

frivillige medlemmer der

leverer en effektiv og

veldrevet uddannelsesuge

for deres frivillige kollegaer.

Alle bruger deres ferie og

deres fritid på at planlægge,

afholde eller deltage i

Uddannelsesugen.

Glæde
Mottoet for

uddannelsesugen har hængt

ved i mange år: Glem ikke at

være glad!

Læs mere om Slipshavn og

om Uddannelsesugen i

marinehjemmeværnets blad,

Martha.
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marinehjemmeværnets årlige uddannelse.

I år kan man uddanne sig til motorpasser, dæksgast, våbenleder eller

navigatøraspirant. Man kan også uddanne sig i det elektroniske søkort, tage

speedbådscertifikat eller lære at lægge nyheder på nettet og meget mere.

Altsammen grundlaget for at marinehjemmeværnet i sidste ende kan løse sine

opgaver for Søværnet og for samfundet.

Der er også frivillige til at tage sig af børnene. De har det herligt med krabbefiskeri

og udflugter. 

Ånden på uddannelsesugen
Og så lærer man en ting på Uddannelsesugen, som ikke står på programmet: Man

lærer om ånden i marinehjemmeværnet. Det bliver ikke sagt eller skrevet – det

kommer snigende.

Man skal have været der for at forstå, hvordan kammeratskabet, fagligheden,

engagementet og stoltheden smitter alle, der er med på uddannelsesugen. Og netop

ånden kæder nye og gamle medlemmer sammen, og som årets frivillige kursusleder,

kaptajnløjtnant Bjarne Kodal, siger:

- Uddannelsesugen er marinehjemmeværnets sociale og faglige lim.
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