
 

25 års anciennitetstegn  
Forsyningsbefalingsmand og tubaist Knud Ditlevsen fik 
tildelt hjemmeværnets 25-års tegn d. 4. maj 2022 af 
kompagnichef Bo Allan Hegner. Det skete på en stem-
ningsfuld aften lige inden højtideligholdelsen af befriel-
sen 4. maj i Mindelunden, Ryvangen.  

 

Musikkorpset ønsker Knud et stort tillykke og takker for 
den store indsats gennem 25 år! 

 

Nyhedsbrev Musikkorps København  
August 2022  

Musikkorps København føres an af tamburmajor  
Bente Wøhlk til årsprøven i maj  

Musikkorpset har været igennem en svær tid under Corona og de heraf afledte nedluk-
ninger, utallige ændringer og planer som konstant har været udfordret af usikkerhed. 
Ikke mindst de aflyste nytårskoncerter har gjort ondt på os alle. Endelig kunne vi, på 
oberst Peer Sander Roufs foranledning, i stedet afvikle en sommerkoncert den 21. juni 
på Kastellet.  
 
Efter lange bestræbelser blev MUK oprettet som et selvstændigt Musikkompagni i lig-
hed med alle øvrige musikkorps rundt om i landet. Det har givet os en organisatorisk 
forstærkning i form af bl.a. en IT-specialist, som nu med  kyndig hånd håndterer vores 
PC'er mv., men altså også dette nyhedsbrev, som jeg håber, du vil byde velkommen 
og gerne give os feedback på, så det opfylder sit formål. Vi mangler at besætte posten 
som rekrutteringsofficer så kender du nogen, som kunne være interesseret, så sig til.  

 

Endelig har vi mulighed for at opbygge vores egen lille logistikenhed, så vi kan støtte Gert og hans "historiske 
hjælpere". Det har givet lidt penge til at påskønne særlige indsatser, men samtidig er der også nogle produkti-
onsmål, som vi skal forsøge at nå - sådan er det. Musikkorpset mødes igen til sæsonopstart den 9. august. Vi 
håber, I vil gæste vores kommende åbne koncerter, som er oplistet bagest i nyhedsbrevet. God læselyst! 

Kompagnichef Bo Allan Hegner 

Ønsker du at abonnere på nyhedsbrevet, så send en mail til 456725@hjv.dk, så kommer du på mailinglisten.  

(Persondata: Vi opbevarer dit navn og din mailadresse med det formål at sende dig nyhedsbreve - vi videregiver  
ikke dine oplysninger til tredjepart). 

Nyhedsbrev 
Musikkorps København har besluttet at genoptage den 

gode tradition med at skrive nyhedsbreve, da vi har så 

meget, vi vil fortælle om. Nyhedsbrevet vil til en start 

udkomme to gange årligt: I august samt januar. I ny-

hedsbrevet beskrives kommende sæsons koncerter, nye 

musikere i orkestret præsenteres og vi vil berette om 

løst og fast fra korpset. Vi håber, I vil tage godt imod 

initiativet. 

Nyt fra kompagnichefen   



 

Kommandooverdragelse 

Musikkorpset stillede med en trio da nyudnævnte 

oberstløjtnant Michael Clausen Toft overtog kommando-

en over Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland. Det 

blev samtidig en tak til Martin Laczynski-Dulkiewicz som 

har været fungerende chef i distriktet. Ved kommando-

overdragelsen kunne oberst Peer Sander Rouff samtidig 

betone vigtigheden af dagen – ikke blot på grund af 

kommandooverdragelserne, men også fordi Landsdels-

region Øst kan fejre sin mærkedag den 2. april, da det 

er Prins Jørgens fødselsdag. Prins Jørgen er i Landsdels-

region Østs mærke og derfor spillede trioen også bl.a. 

Prins Jørgens March. Musikkorpsets trompetister Jens 

Elmquist og Leif Jacobsen deltager jævnligt i forskellige 

højtideligheder på korpsets vegne.  

Mindre grupper fra musikkorpset stiller op, hvis lejligheden byder det. Eksempelvis kan en trio, en kvintet eller en en-

kelt trompetist blive kaldt ud og musikkorpset sætter en ære i at hjælpe, hvor vi kan. 

En trio spillede til kommandooverdragelse i Fredensborg 2. april 

Årsprøve 

Hvert år skal alle hjemmeværnets musikkorps gennem-
gå en årsprøve, hvor hjemmeværnets musiksagkyndige 
Lennart Blak Bager skal bedømme, om kvalitet og ni-
veau er godt nok til at lade korpset fortsætte sit virke. 
Orkestret skal demonstrere march- og eksercitsfærdig-
heder samt spille en lille koncert. Musikkorpset gennem-
førte årsprøven—ud fra smilet at dømme til dirigent 
Steen Nikolaj Hansens tilfredshed. 
 
I rapporten står bl.a.: Musikkorpset er i en god udvikling 
med en pæn tilgang, senest med en obo, det er dejligt.  
Programmet bestod af en god blanding mellem march, 
dansk sang samt et par gamle/nyere originalværker. 
Det var meget velvalgt program, der passer fint til mu-
sikkorpset. 

 

Musikkorpset holder årligt en spilleweekend, hvor vi får 

undervisning sektionsvis og dermed får mulighed for at 

fordybe og dygtiggøre os. Vi er så heldige at have nogle 

fantastiske hjælpere med som både er transportfolk, 

kokke, vandbærere og meget, meget mere - og som 

heldigvis har en fantastisk humor. 1000 tak til Gert og 

Arne (og Jaques) som altid er på pletten og løser opga-

verne professionelt—med et stort glimt i øjet! 

Jens Elmquist repræsenterede Musikkorpset på en soloopgave 

Fløjtenist Jesper Clausen har designet vores nye logo 

Årsprøvekoncert ved dirigent Steen Nikolaj Hansen 



 

Forårssæsonen 2022 i billeder 

Øveweekend på Gniben Nato-dag på Kastellet 

Sommerkoncert på Rigshospitalet Katrine Falkenberg var sangsolist ved forårskoncerten 

Lille koncert ved årsprøven Marchtur ved årsprøven 

Marchtur og koncert i Kbh. på Valdemars Dag 4. maj: Befrielseskoncert i Mindelunden i Hellerup 



 

Claus og Mettes bryllup 

Vi er så heldige at have nygifte i orkestret da vo-

res skønne fløjtespiller Mette sagde ja til sin Claus 

(tenor– og barytonsax). Hjerteligt tillykke til jer to! 

 

Anciennitetstegn  

Jan Bonde Larsen (1. klarinet) fik af kompagni-

chef Bo Hegner overrakt 10 års-tegnet under en 

prøve i Fabriksparken. Stort tillykke til Jan - vi 

glæder os til de næste 10 år med dig! 

Frivilligt arbejde 

Der foregår en hel del frivilligt arbejde bag kulis-

serne for at holde sådan et stort orkester kørende. 

Her er det Leif, der er ved at sortere de indsamle-

de noder som skal lægges pænt på plads i arkivet, 

så de er klar næste gang numrene skal spilles. Når 

vi får nye numre, sørger vi for at scanne dem, så vi 

har dem elektronisk - men langt de fleste af num-

rene har vi stadig kun på papir.  

 

Nedenfor ses korpsets pc’er, som er ved at blive 

opgraderet. 

Klarinetter til Valdemars Dag 



 

Mød befalingsmandsgruppen 

 

Befalingsmandsgruppen i Musikkorps København 

sørger for planlægning, udvikling og koordination 

mv. og gruppen holder jævnligt arbejdsmøder.  

Denne gang på en lidt længere tur til Slipshavn.  

 

Befalingsmandsgruppen udgøres af nedenstående. 

Kompagnichef:  

Bo Hegner  

Bo spiller trombone i orkestret og spiller der-

udover i big band. Han er ekspert i fine vine,  

amerikanerbiler og meget andet. 

Næstkommanderende:  

Jette Kondrup 

Jette spiller valdhorn og medvirker bl.a. også i 

en klassisk kvintet og i en messingkvintet - for 

ikke at tale om alle de år, Jette har blæst lur. 

Kommandobefalingsmand:  

Henrik Andersen 

Henrik spiller tuba i musikkorpset - og i sin 

fritid, sørger han blandt andet for at biografen 

i Solrød kan fungere. 

Forsyningsbefalingsmand:  

Knud Ditlevsen  

Knud er med alle vegne hvor det sker. Blæser-

ensembler står hans hjerte nær, og han er 

med i de fleste orkestre i Fredensborg og  

omegn. 

IT-specialist af 2. grad:  

Louise Lahn Sørensen 

Louise spiller euphonium i orkestret og derud-

over bruger hun en stor bid af sin fritid på at 

ordne noder for musikkorpset. ”Arkivirvar” er 

vist blevet den uofficielle titel. 

”Nytårskoncert” på Kastellet Sommerkoncert på Rigshospitalet 

Albert og Claus på Valdemars Dag ved Rosenborg 

Befalingsmandsmøde i Slipshavn 



 

Kommende koncerter 
 

Følgende koncerter er offentlige og det vil glæde os, hvis I har lyst til komme og lytte til orkestret: 

 

17. Aug. kl. 19-20 Sommerkoncert på Kastellet. Kom og nyd de smukke omgivelser og lyt til musikkorpset 

05. Sep. Flagdag - mere info kommer senere 

25. Sep. kl. 12-13 Befæstningens dag på Garderhøj fort. Kom og se det flotte museum og lyt til musikkorpset  

14. Okt. kl. 17-23.30 Kulturnat i Kbh. Musikkorpset spiller foran Københavns Rådhus 20 min hver hele time  

24. Okt. kl. 11-15 FN dag, DK Veteraner Kastellet  

12. Nov. kl. 15.30-16.30 SSOP (Støt Soldater Og Pårørende) Holmens Kirke. Koncerten er gratis men giv gerne 

et bidrag til foreningen SSOP’s gode arbejde for børn af udsendte og veteraner.  

KOMPAGNICHEF  

BO ALLAN HEGNER 
FABRIKSPARKEN 26 

2600 GLOSTRUP 
MAIL.: 456725@HJV.DK 

WEB: WWW.HJV.DK/OE/MUHVKKBH/ 
MUSIKKORPS KØBENHAVN 

HJEMMEVÆRNSGÅRDEN 

 

Nyt i orkestret 

 
Tak for musikken til vores spillekammerater, der ikke længere er iblandt os. 

Erik Jensen 

Vi måtte desværre tage 

afsked med vores spille-

kammerat Erik Jensen i 

januar. Erik blev 93 år og 

har været medlem af 

Hjemmeværnet i 53 år. Vi 

vil savne Eriks altid gode 

humør og mange sjove 

fortællinger. Æret være 

Eriks minde.  

Ib Nielsen 

Vores kammerat og musiker-

kollega, Ib Nielsen, gik bort 

december 2021. 

 

Ib har spillet valdhorn i 

Hjemmeværnets Musikkorps 

København i 43 år og vil bli-

ve savnet.  

 

Æret være Ibs minde. 

Pernille Thøgersen er 

seneste tilføjelse til eupho-

niegruppen. Pernille spiller 

i Frederikssund Bigband 

samt et orkester med det 

bemærkelsesværdige 

navn: ”Ohne Lederhosen”.  

 

Derudover blæser Pernille 

lur i Frederikssund Vikinge-

spil. 

Velkommen til nye musikere 

Per Lundgaard er oboist 

og har allerede haft sin 

ilddåb: Til forårskoncert i 

Køge spillede vi nummeret 

”Gabriels Obo”, som er et 

smukt solostykke for netop 

obo. Per klarede udfordrin-

gen til UG og alle musiker-

ne nyder at have en obo 

med i orkestret, da vi ikke 

har haft det længe. 

Find flere detaljer om koncerterne på www.hjv.dk/oe/MUHVKKBH/ eller på www.facebook.com 


