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Marinehjemmeværnets
Uddannelsesuge slut for i år 

Af IT-Officer, MHD VEST Bjarne Kodal , 12 JUL 14

Den 22. uddannelsesuge er nu afsluttet officielt –
med fuld kraft til det sidste

Flot rekord: Alle deltagere på førstehjælp fik sølv- eller guldmærker. 

Den hid�l største uddannelsesuge er nu afslu�et. Fredag a�en var

tradi�onel afslutnings festa�en. Der blev a�oldt flo�e fes�aler af de to

distriktschefer. Overraskelse var der også plads �l, idet chefen for

arrangerende distrikt, kommandørkaptajn Arne Petersen �ldelte

Commanders Coin �l kaptajnløjtnant Bjarne Kodal, kaptajnløjtnant Dorte

Lauritzen og sekretariatsleder Ebba Østgaard for deres uselviske arbejde

for de frivillige i Marinehjemmeværnet. Desuden fik de ni deltagere på

førstehjælpsuddannelsen �ldelt ikke mindre end to sølv- og syv

guldmærker – en ny rekord!

Lørdag morgen var der kommandoski�e: Stafe�en blev overrakt �l

kaptajnløjtnant Robert Dølling som kommende frivillig kursusleder og

kaptajnløjtnant Henning Damholt Kristensen som kommende

næstkommanderende. De�e er en flot tradi�on, der både markerer at

årets uddannelsesuge slu�er og at næste års uddannelsesuge bliver

underslået. Planlægningen af uddannelsesugen 2015 er derfor allerede i

gang – kursuspakker bliver planlagt og inden længe samles staben �l

første stabsmøde.

De sidste kursusbeviser bliver uddelt i dag inden frokost og dere�er

pakkes der sammen. Slipshavn bliver igen s�lle. Og dog; I e�ermiddag

a�oldes der afskedsrecep�on for de frivilliges egen distriktschef, Arne

Petersen, der går på pension med udgangen af juli måned.

Tilbage er der nu kun at sige: Tak for denne gang! Vi ses næste år i uge 28!

Og i mellem�den Husk, glem ikke at være glad!

Marinehjemmeværnets

Uddannelsesuge er et unikt

koncept, hvor frivillige laver

uddannelse for frivillige.

I dag afsluttes de sidste

kurser:

Maritimt Alment

Befalingsmandskursus

Kommunikationsgast

SAIS kursus

Planlægningsofficer

Dæksgast

Redaktørkursus
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Du har den! Robert dølling melder sit kursus af inden han overtager ansvaret for

næste uddannelsesuge 2015 
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