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Klar til Folkemødet  

Af Ninna Falck. , 12 JUN 14

Så melder MHV-holdet klar til Folkemødet på
Bornholm. Her vil otte gaster fra MHV sammen med
repræsentanterne fra det øvrige Hjemmeværn være
klar med udstillinger, rundvisninger og spændende
aktiviteter om bord på det lokale fartøj MHV 903
HJORTØ

Holdet fra Marinehjemmeværnet består af: John Rømer, Bjarne Olsen, Anders Spur

Hansen, Natascha Krog, Per Lynge, Jane Noesgaard, Morten Mørk og Jan Norved. 

”Så er vi klar til folkemødet”, lyder meldingen fra informationsofficer Per Lynge.

”Sammen men vores lyseblå og grønne kollegaer ser vi frem til nogle rigtig

spændende dage, og håber at vi får vist vores allesammens Hjemmeværn frem på

bedste måde”, siger Per Lynge.

Hjemmeværnets informatører på Folkemødet kan se frem til fire travle dage på

solskinsøen, der lige nu står på den anden ende på grund af Folkemødet, der starter

i dag.

Programmet torsdag:

Kl. 15:00 - 17:00

Hjemmeværnets Særlig Støtte & Rekognosceringskompagni (SSR) udstiller og

fortæller om national kapacitet og international tjeneste.

Kl. 16:00 - 17:00

Mød forsvarsminister Nikolai Wammen. Børn og barnlige sjæle kan samtidig prøve

at blive malet i ansigtet som en rigtig soldat.

Kl. 17:30 - 18:00

Formel åbning af Hjemmeværnets deltagelse i Folkemødet 2014 med deltagelse af

forsvarsministeren og Hjemmeværnsledelsen

Kl. 18:00 - 19:00

Forsvarsminister Nicolai Wammen interviewer tidligere forsvarsminister Søren Gade

om dansk forsvarspolitik under overskriften ”Soldater og røverhistorier”

Kl. 19:00 - 21:00

Hjemmeværnsmusik. Jazz med Marinehjemmeværnets Musik- og Tambourkorps.

Se hele HJV-programmet for folkemødet her

Herunder:

Hjemmeværnets aktiviteter under Folkemødet koncentrerer sig omkring HJORTØ,

der i år ikke har plads til at ligge med siden til den overfyldte havn.
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