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Læs blandt andet: 

04 Efterlysning 
I forbindelse med Temagruppens 
udgivelse at et jubilæumsskrift, 
eftersøger de gode historier og 
fortællinger om livet i 
Jernebanehjemmeværnet. 
Læs mere om hvad de søger og hvordan 
du kan hjælpe med at gøre arkiverne 
interessante med lige netop din historie. 

 Førstehjælp 
VJE Førstehjælpskursus blev afholdt på 
Antvorskov Kaserne udenfor det smukke 
Slagelse i starten af september måned. 
Læs her hvordan det gik for sig da 
undertegnede deltog sammen med KP 
Kenneth Sørensen og vi begge sikrede os 
et bronzemærke. 
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05 Nyt fra NK 
NK/KMP kommer her med informationer 
som er interessante for medlemmer af 
VJE ROS. 

 Flagdagen 2010 
For anden gang i nyere dansk historie gik 
Danmark sammen og takkede soldater der 
i årets løb havde tjent landet i 
international tjeneste.  
 
Et medlem af VJE ROS deltog som 
pårørende og her er et lille udpluk af 
billeder fra dagen. 
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06 Seniorkursus i Søgårdlejren 
Seniorerne har afholdt deres årlige uge 
kursus i Sønderjylland. Læs med her i Erik 
Ravn Gregersens beretning om hvordan 
det forløb sig. 

 Efterårsmanøvren 
VJE AMG stod for årets efterårsmanøvre 
og med helt nye kræfter i kompagniet var 
der lagt op til en anderledes øvelse end 
medlemmer af både AMG og ROS er vant 
til. 
Læs med her hvordan det gik for den lille 
gruppe ROS folk der stillede op. 
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Nu synger året snart på sidste vers, så lad mig opsummere året 
indtil dato. 
  
Som alle burde være bekendt med, nærmer tiden sig hvor 
personel i aktiv struktur skal være færdige med deres overvejelser 
om hvorvidt de stadig vil være aktive. 
  
De som ikke har 24 FRT (funktionsrelaterede timer, red.) timer ved 
årsskiftet, vil som sagt en del gange efterhånden, blive overført til 
reserven med virkning fra den 31/12 2010. 
Dem som det drejer sig om, har fået brev fra mig. Skulle dette ikke 
være tilfældet, så er de velkommen til at kontakte mig. 
  
Ligeledes skulle alle der har våben udleveret gerne være 
forespurgt om de stadig ønsker dette. Dermed har man også sagt 
ja til at få sat et våbenskab op i hjemmet. 
  
Vi har i år haft en rimelig tilgang af personel. Disse skal på 
grundskole i uge 42 — god fornøjelse. 
  
Generelt synes jeg at I alle gør det godt i forhold til at få taget de 
kurser I skal / har sagt ja til. Det synes jeg er flot. Fortsæt med det. 
  
Vedligeholdelseskursus 2010 er jo som bekendt i uge 40, og som 
det ser ud så bliver vi fra ROS 24 personer som deltager. I 
betragtning af, at vi har 3 på grundskole, så synes jeg at vi 
bestemt kan være deltager antallet bekendt. 
  
Hvis vi ikke i skrivende stund er helt på plads på Djursvang, så er 
dette nært forestående. Vi mangler dog at få flyttet våbenkammer. 
  
Den 12-14. november 2010 er der VHV Uddannelsesweekend #2, 
så der er der mulighed for at bakke op om dette arrangement. Jeg 
ser jo gerne at så mange som muligt vil deltage. 
  
Stort tak til jer som var med til at gøre Heidi og Stens dag til en 
god dag på Kastellet. Hermed også et stort tillykke til Heidi som 
har giftet sig med KC VJE KBH. 
  
Når Våbenkammeret er på plads, vil vi lave et par "åben kontor" 
tider, hvor I kan komme forbi og ……. Tja det er så op til jer selv. 
Tider vil fremgå i dette nummer. 
  
Vi er kommet nærmere med at opstarte Sanitetsgruppen 
(SANGRP), så er det måske noget du kunne tænke dig at arbejde 
med, så tag en snak med din GF og GF SAN om det. 
  
Vi har haft et hold med til DHL stafetten. Det synes jeg er et godt 
initiativ. 
  
Vi har måttet sige farvel til 2 medlemmer som gerne ville over til 
VJE Amager. Jeg vil sige tak for den tid og indsats I her gjort i VJE 
ROS. 
  
Nu er der blot tilbage at byde dig velkommen til et spændende 
efterår med spændende arrangementer og aktiviteter, så slut op 
om dem. 

Med Venlig Hilsen  
Frans Løper  

KC 
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Da vi er ved at få lavet et Jubilæumsskrift i 
anledningen af hjemmeværnets 60-års 
Jubilæum, mangler vi rigtig mange oplysninger 
om sjove episoder fra forskellige kurser som I 
har deltaget i. 
Derfor henvender vi os til jer for at høre om I 
har nogle gode historier—billeder med navn—
datoer—oprindelse—film—videoer—effekter—
dokumenter og lignende. 
Hvad fik dig til at melde dig ind i 
hjemmeværnet—om du har haft en stilling som 
KOF—GF—DF—KBM—FSBM—SKIN—NK—
KC, om du har fået skyttetegn eller andre 
mærker—særlige mærker—udnævnelser med 
mere. 
I kan henvende jer til Temagruppen og skulle 
der være materiale som I gerne vil have retur, 
kan det meddeles ved aflevering. Så får I jeres 
materiale tilbage. 
 

 
Henvendelse kan ske til følgende; 
Finn J Nielsen VJE FRE 
Poul Erik Olesen VJE FRE 
Bent Eriksen VJE FRE 
Svend Aage Hansen Esbjerg City 
Bendt Thomsen VJE ÅRH 
Hans Jørgen Hansen VJE STAB 
Hjalmer Kastberg VJE KBH 
Henning Larsen VJE NYF 
Erik Ravn Gregersen VJE ROS 

EFTERLYSNING 

Tekst af Erik Ravn Gregersen | Foto af Gitte M. Hersom 
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Af LT Heidi Weje Lind Pedersen 

I takt med at det nye forsvarsforlig er ved at 
være på plads bliver der åbnet op for  nye 
muligheder til hjemmeværnet – hvilket selvsagt 
også rammer Jernbanehjemmeværnskompagni 
Roskilde. 
 
Vi har skrevet ud før, at der bliver mere fokus på 
overholdelse af retningslinjerne for frivillig 
tjeneste for at være i aktiv struktur, den 
fastholdes.  
 
Men hjemmeværnskommandoen vil meget 
gerne sætte fokus på de frivilliges civile 
kompetencer.  
 
Kompetencekatalog – civile kompetencer 
 
Derfor har hjemmeværnskommandoen fået 
udarbejdet et kompetencekatalog – hvor i alle 
uddannelser jf. undervisningsministeriet findes. 
Det betyder, at udover de Q der gives for frivillig 
tjeneste og uddannelse, er det muligt at påføre 
civile kompetencer på stamkortet også.  
 
Kataloget kan findes på hjv.dk – efter login – hjk 
– for medlemmer – kompetencekatalog. 
Kataloget er et excel ark med makroer, hvor det 
er muligt krydse uddannelser af. Skulle din 
uddannelse ikke være i kataloget er det muligt at 
tilføje den nederst på arket. Husk dog at 
kursusbeviser skal medsendes før det kan 
registreres og der kan gives Q for 
kompetencen. 
 
Som NK kompagni vil jeg i samarbejde med 
NK/ del og NK grp. Få lavet en samtale 
med personel i aktiv struktur, så vi kan få 
udfyldt et kompetencekatalog for alle aktive 
medlemmer. 
 
Hvad skal dette så bruges til – i første 
omgang skal det været et værktøj til 
kompagniledelsen, mulighed for at give et 
bedre billede af personel sammensætning, 
når der både er militære og civile 
kompetencer på stamkortet. 

 
Fremadrettet vil de være et aktiv i forhold til 
internationale operationer, der ligger et klart 
potentiale i, at frivillige i den militære struktur 
kan bidrage med civile kompetencer af høj 
kvalitet både i forbindelse med militære 
operationer men også i forhold til civile-militære 
samarbejder.  
 
Tilføjelse til AKOS 2010 
 
Som lovet i en tidligere udgave af vores 
kompagniblad, vil VJE - Roskilde holde 
åbenthus i vores kompagnilokaler som en 
forsøgsordning i 2. Halvår af 2010.  
 
I første omgang bliver det onsdag den 13. 
oktober 2010 fra kl. 17.00- 21.00 – hvor jeg (NK 
kompagni) vil være tilstede. Alle er velkomne – 
temaet for aftenen vil være, hvordan finder jeg 
rundt på hjv.dk og hvordan finder jeg 
uddannelsesvejene i særdeles hed. Men alle 
andre spørgsmål store som små er meget 
velkomne. 
 
Det andet åbenthus arrangement finder sted 
lørdag den 6. november 2010 fra kl. 10.00 – 
14.00, her vil det være vores KC Frans Løper 
som er tilstede. Her er emnet for dagen mere 
frit. Men alle er meget velkomne til at få en snak 
om løst og fast. 
 
Glæder mig til at se rigtig mange af jer. 

NYT FRA NK 
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Seniorkursus 

i Søgårdlejren 

Af Erik Ravn Gregersen 

Seniorerne har afholdt deres årlige 
uge kursus i Sønderjylland. Læs med 
her i Erik Ravn Gregersens beretning 
om hvordan det forløb sig. 

Det startede med, at Hjalmar Kastberg skulle 
hente mig i Ballerup kl. 12.00. Han kom dog 
allerede kl. 11.45. Efter at have læsset mit og 
Poul Bruun´s bagage i bilen, kørte vi til 
Albertslund, vor vi skulle hente Aage Kjersgaard 
og Gert Urban kl. 12.30. Vi var dog lidt tidligt på 
den, så vi ringede til Gert for at høre, om han var 
kørt hjemmefra, hvilket han dog ikke var. Da han 
ankom til Albertslund fik vi hans og Aages bage 
læsset og kørte så til Roskilde, hvor vi hentede 
Bent Møller. Derfra videre til Korsør, hvor vi 
hentede John kl. 14.00 og til sidst videre til 
Søgardlejren, hvor vi ankom omkr. kl. 16.15. Vi 
blev så indkvarteret og kom alle på samme stue 
– Hjalmar, Gert, Poul Bruun, Bent Møller, Aage, 
John og Erik. Da vi havde redt vores senge og 
fået indrettet os, skulle vi ned og spise 
aftensmad kl. 17.30. Efter spisningen skulle vi 
mødes i klasseværelset, hvor vi blev budt 
velkommen til kurset af Leif Lawaetz. Selvom 
han havde mistet sin stemme gennemgik vi 
timeplanen og afleverede mødebefalinger og 
køresedler. Derefter inviterede vi  de 6 deltagere 
fra VJE Amager, Bent Pedersen, Steen Niels R. 
Petersen, John Klavsen, Thorkild Påske, 
Henning Strøm, Jan Barner Pedersen, samt 
Henri Deleuran og Johnny Skjold Larsen, der er 
overgået fra VJE Roskilde til Amager. Vi fik en 
rigtig hyggelig snak omkring kurset og havde en 
hyggelig aften indtil vi skiltes omkring kl. 23.00 
efter en dejlig dag. 
 
Mandag den 26/4. 
Vi vågnede omkring kl. 05.45 og fik søvnen ud af 
øjnene, hvorefter vi trak i kampuniformen som 
befalet. Kl. 07.50 var der appel og flaghejsning i 

gården og herefter blev vi 
delt op i grupper. Vi 
startede med ”Kort og 

Kompas” ved Poul Roerholt fra VJE-NYF og 
derefter fra kl. 10.45 til kl. 12.00 skulle vi have 
”Pas på Banen” ved Jan Kruse VJE-HOL, som 
omhandlede færdsel på skinnerne. Efter middag 
kl. 13.00 skulle vi afprøve vores kendskab til 
hjertemassage og hjertestarter. Vi fik også 
demonstreret, hvordan man undersøger et 
køretøj for bomber under køretøjet. Man bruger 
et spejl, for at se, om der er anbragt noget. Vi 
skulle spise til aften omkring kl. 17.00 og kl. 
19.00 fortalte KC fra Stormflodsberedskabet om, 
hvordan dette virkede og hvordan man 
evakuerer civilbefolkningen fra de truede 
områder. Han fortalte også, at grunden til at 
nogle af gårdene lå så højt var, at de ikke skulle 
blive oversvømmet i tilfælde af stormflod. Da vi 
selv skulle ud og se Højer Sluse og området 
med de højtliggende gårde, ville vi selv få en 
fornemmelse af, hvor meget vand, der skulle til, 
før det rigtigt var farligt at blive hjemme på 

gården. Efter foredraget gik vi på stuen og 
hyggede os, inden vi gik til ro omkring kl. 22.30. 
 
Tirsdag den 27/4. 

KURSUS 



Efter en nats dejlig søvn, stod vi op omkring kl. 
05.45, fik os vasket og trak i kampuniformen, 
hvorefter vi gik ned for at spise morgenmad og 
derefter til appel i gården. Dem som skulle på 
skydebanen til kontrolskydning afhentede deres 
våben på våbenkammeret. Frokosten nød vi i 
det grønne. Den var smurt til os og den smagte 
dejligt. Senere fik vi også kaffe med et stykke 
kage. De af os, der ikke skulle på skydebanen, 
skulle have stationsøvelser efter frokosten, bl.a. 
våbenbetjening, radiotjeneste, afsøgning af 
område m.m. Efter oprydningen af skydebanen 
og området, kørte vi hjem og skulle gøre klar til 
kammeratskabsaften kl. 18.00. Vi havde en 
dejlig aften bl.a. med overrækkelse af 25, 40 og 
50 årstegn. Vi startede med at Erik Gregersen 
og Bendt Thomsen på kompagniets vegne 
overrakte 50 årstegnet til Bent Møller og takkede 
ham for det store arbejde, han havde haft med at 
få lagt linoleum på gulvene og trappen, samt 
ophængning af gardinerne i huset på Otto 
Busses vej 7. 
Herefter overrakte Erik Gregersen og Sv. Aage 
Hansen 50 årstegnet til Poul Bruun Christensen 
fra VJE ROS med tak for det store el-arbejde, 
han havde udført i huset fra 1965 og til han 
sluttede på CVK, hver gang noget var galt med 
dykpumpen bl.a., samt for hans hjælp ved 
Halskov Rev, Korsør og ved opbygningen af 
smedjen på Christiansmide i 1973. På 
kompagniets vegne ønskedes han tillykke med 
tegnet og Erik bad kursusdeltagerne om, 
sammen med ham, at udbringe et trefoldigt hurra 
for modtagerne af tegnet. 
Efter dette overrakte Henrik Ugleberg 40 
årstegnet til Kurt Elvind Lovin, Poul Christian 
Permin og Hans Erik Fisker Steffensen, alle fra 
VJE KBH. Henrik Ugleberg udbragte et trefoldigt 
hurra og ønskede tillykke med tegnene og 
udtrykte håb om samarbejde i mange år endnu. 
Til sidst overrakte Bent Eriksen, VJE FRE 25 
årstegnet til Tommy Rouulund fra VJE FRE og 

ønskede ham tillykke, samt udbragte et hurra. 
Herefter fortsatte kammeratskabsaftenen frem til 
kl. 23.59. 
 
Onsdag den 28/4. 
Vi stod op omkr. kl. 06.00 og efter morgenvask 
m.m. trak vi i vores civile tøj, da vi skulle på 
udflugt. Efter morgenmaden og appellen blev vi 
inddelt i bilerne og skulle som det første mødes 
med KC fra Stormflodsberedskabet, der viste os 
de steder , han havde omtalt i sit foredrag og 
viste os de gamle grænser og kørte os hen til 
Højer Sluse. Her så vi de forskellige 
afmærkninger over hvor højt vandet havde gået, 
vindpumperne der pumpede vandet op og de 
forskellige grænsesten der er opsat. Vi mødte 
også KC fra Beredskabet, der fortalte om de ting 
han havde oplevet ved stormfloderne. Derefter 
kørte vi til Højer Mølle, hvor vi spiste vores 
medbragte frokost og så udstillingen på møllen, 
der bl.a. omfattede det frivillige brandvæsen. 
Derefter kørte vi tilbage, idet chefen for VHV, OB 
Kurt O. Kock skulle tale til os og skulle 
overrække MG Jørn Lassen, Hjemmeværnets 
Fortjensttegn. I forbindelse med overrækkelsen 
blev det læst op, hvorfor han fik det. Herefter var 
der spisning og da det var overstået, sluttede 
Grenschefen af med at fortælle, om de ting, der 
var sket og som skulle ske indenfor Jernbanen 
m.m. Da det var overstået, var der almindelig 
afslapning og vi begyndte at pakke sammen, 
samt at hygge os med den nye gruppe. 
 
Torsdag den 29/4. 
Vi stod op omkring kl. 06.00, fik ordnet 
morgentoilettet og ryddet det sidste op, 
sengetøjet taget af, stuen gjort ren, tømt 
skraldebøtten, spist morgenmad, pakket vognen, 
afleveret det lånte materiel og fik udleveret vores 
våben. Derefter sagde vi farvel og tak for denne 

gang og efter 4 dejlige dage, kørte vi så 
mod Sjælland, hvor vi 
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Af KP Gitte M. Hersom 

VJE Førstehjælpskursus blev afholdt på 
Antvorskov Kaserne udenfor det smukke 
Slagelse i starten af september måned. 
Læs her hvordan det gik for sig da 
undertegnede deltog sammen med KP 
Kenneth Sørensen og vi begge sikrede os et 
bronzemærke. 

KURSUS 

” 
Kan du 

hjælpe? ” 

 



 Kursus skal give soldaten en sådan viden og 
sådanne færdigheder og holdninger, at 
soldaten efter uddannelsen er i stand til at 
handle systematisk og rationelt i en 
ulykkessituation samt er i stand til at kunne 
stabiliserer en tilskadekommen og give 
yderligere førstehjælp indtil redningsmandskab 
eller læge overtager. 
 
Sådan beskrev kursusleder, KN Inger Helborg 
Rasmussen, formålet med VJE 
Førstehjælpskursus på HJV.dk. 
 
Tidligere på året havde alle medlemmer af 
VJE fået tilbud om at deltage på kurset, og 
mange havde også meldt sig til. Desværre 
meldte mange også fra igen, hvilket dog gav 
plads til at andre kunne få lov at tage én af 
kursets i alt 20 pladser. I alt mødte 12 mand 
op til kursets 5 dage. 
 
Onsdag eftermiddag var der indkvartering, og 
efter aflevering af våben og skafning i messen, 
startede undervisningen for alvor. 
 
Først skulle alle deltagere igennem 
førstehjælp og have genopfrisket deres viden 
omkring A-B-C, førstehjælpens 4 korrekte 
punkter, de 4 psykiske faser og alt det som 
hører sig førstehjælp til. Deltagerne var 
entusiastiske og stillede mange gode og 
relevante spørgsmål. Aftenen sluttede af med 
en HLR (Hjerte-Lunge-Redning) prøve, med 
den forudgående undervisning af PL Jan 
Mohr, hvor man først havde gennemført når 
kursusleder, KN Inger Helborg Rasmussen, 
havde set og godkendt. 
 
Allerede på kursets 2. dag blev 
sygehjælpertaskens indhold gennemgået, og 
alle deltagerne skulle herefter pakke deres 
taske. Der blev gået til opgaven med 
interesse, for nu handlede det også om grej og 

hvordan man bedst kommer til det. 
Selvom alle tasker egentlig blev pakket af 
forskellige mennesker, så var der alligevel 
nogle gennemgående træk der var ens for alle 
taskerne. Måske fordi, når alt kommer til alt, 
det er lykkedes Forsvaret at finde et system 
der er en smule logisk. 
 
Resten af formiddagen blev brugt på C-
problemer, altså hvad er et C-problem 
(problemer med blodcirkulationen) og hvordan 
kan man afhjælpe dette. 
 
Eftermiddagen blev brugt på blandt andet båre
(fræs) og TSE (Taktisk Sanitet for 
Enkeltmand). Dette blev gentaget ud på 
aftenen, da man både skal kunne det i dagslys 
og i mørke. 
 
Fredag var den sidste dag til rigtig at suge 
viden til sig inden lørdagens mærkeprøve, så 
både under formiddagens undervisning og 
eftermiddagen praktiske prøver, gik deltagerne 
til den med kampgejst. Der blev stillet et utal af 
spørgsmål, besvaret og fortalt historier om 
situationer der kunne minde om det man 
snakkede om. 
 
Endelig oprandt lørdagen, og efter at have 
gennemført brevskole H 8370, Krigens Love 
kunne man mærke spændingen begyndte at 
vise sig i deltagerne. 
 
Men alle deltagere kom igennem prøvens 4 
stationer, nogle bedre end andre. En stor del 
af deltagerne formåede da at få et 
bronzemærke med hjem til at pryde uniformen. 
 
VJE Førstehjælpskursus kan anbefales 
til alle VJEs medlemmer. Kan du dit 
førstehjælp hvis dine kammerater, venner eller 
familie kommer til skade? 
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Foto af KP Gitte M. Hersom 

For anden gang i nyere dansk historie gik 
Danmark sammen og takkede soldater der i 
årets løb havde tjent landet i international 
tjeneste.  
 
Undertegnede deltog som pårørende og 
her er et lille udpluk af billeder fra dagen. 

Flagdagen 

2010 
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EFTERÅRSMANØVREN 

Det var med spænding at tasken blev pakket til 
årets efterårsmanøvre. Denne gang var det 
nemlig en rigtig patruljeøvelse, hvor man 
kunne forvente lidt af hvert. 
 
Allerede fredag aften begyndte omfanget af de 
kompetencer man skal have for at være 
patruljemand, at gå op for gruppens 6 
medlemmer. For hvor den menige i en 
almindelig gruppe godt nok skal have styr på 

sine færdigheder, så er enhver i en 
patruljegruppe en specialist indenfor sin 
funktion. 
 
Weekenden blev brugt på at gå mange 
kilometer med rygsækken på ryggen, prøve at 
trænge igennem fjendens linjer (INFIL), 
overvågning og indsamling af informationer 
(surveillance), tilbagetrækning (EXFIL), 
formationer, taktisk sanitet for enkeltmand 
(TSE), samlet angreb og mange andre 
oplevelser. 
 
Fælles for alle deltagere var at man fik fornyet 
respekt for folk i patruljegrupper og den 
udholdenhed der er nødvendig for frivilligt at 
tage på øvelse efter øvelse og gennemføre. 
 
Efter at være kommet hjem og fødderne igen 
er blevet normale, er undertegnede frisk på at 
prøve igen. 

Foto af KP Kenneth Sørensen | Af Gitte M. Hersom 

VJE AMG stod for årets efterårsmanøvre 
og med helt nye kræfter i kompagniet var 
der lagt op til en anderledes øvelse end 
medlemmer af både AMG og ROS er vant 
til. 
Læs her hvordan det gik for den lille 
gruppe af ROS folk som stillede op. 

ØVELSE 



Denne side er  

blank 

fordi DIT  

indlæg mangler! 

??? 

’SPORSKIFTET’ er VHK ROSKILDEs kompagniblad, skrevet til dig, af dig. Der er allerede 
kommet en del gode artikler til bladet, men vi kan stadig blive endnu bedre, med mere interessant 
indhold om livet som medlem af HJV og især VJE ROS. 
Når du har afsluttet en øvelse, været på kursus eller i det hele taget haft en god oplevelse i din 
tjenestetid i Hjemmeværnet, så vil vi meget gerne høre om den. 

Så send en tekst på godt 400-800 ord og gerne med 3-4 gode billeder til hersom@mil.dk. 
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PERSONELNYT 
 UDDRAG 

  

Tilgang: Tilgang 

401826 MG Armin Rosic, VJE ROS VJE ROS 

245768 MG Sanne Kristoffersen, HVK FARØ 
er overflyttet til VJE ROS. 

VJE ROS 

  

Overflytning: Overflytning 

237213 MG Johnny Hansen, VJE ROS RES 
er overflyttet til MHD/HVF 366. 

HVF 366 

289837 SG Peter Michael von Kohl, VJE ROS 
den tillagte grad bortfaldt pr. 15 AUG 2010 og pågældende er pr. 

samme dato overflyttet til VJE KBH. 

Gradsændring 

VJE KBH 

  

Afgang: Afgang 

344597 MG Kasper Hans Nielsen, VJE ROS VJE ROS 

344374 MG Mads H. A. Larsen, VJE ROS VJE ROS 

325221 MG Ljulizim Dauti, VJE ROS VJE ROS 

353224 MG Maria Elkjær Pedersen, VJE ROS VJE ROS 

244667 MG Erik Lybøl, VJE ROS. VJE ROS 

  

Navneændring: Navneændring 

302023 MG Helene Kia Wendis til Helene Sander Wendis VJE ROS 

301029 Karina Hanne Hansen til Karina Byberg Hansen VJE ROS 

242899 Kenneth Gudbæk Poulsen til Kenneth Isen Poulsen VJE ROS 

302745 Heidi Weje Jensen til Heidi Weje Lind Pedersen VJE ROS 
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Her finder du kompagniets aktivitetsoversigt for de kommende måneder. Desuden vil du altid 
kunne holde dig opdateret ved at logge ind på Hjv.dk og klikke på aktiviteter fra din personlige 
forside. Du kan altid ringe til din fører eller nærmeste foresatte og få yderligere oplysninger om en 
aktivitet og hvordan du tilmelder dig! 

OKTOBER 

02 BM møde 

04 - 08 Vedligeholdelseskursus 

03 Gruppemøde 1.1 

08 - 10 VHV Terrænsportsweekend 

04 - 08 VHV HUFØ-kursus 

13 Åbent Hus 

17 Skydning, FSN SKL 

23 KDO DEL møde 

23 - 24 Kompagniaktivitet 

26 - 27 VJE Historisk tema møde 

27 - 28 HOK STØV GAR - TFRK 

29 - 30 VHV Infoseminar 

31 Gruppemøde 1 DEL 

  

NOVEMBER 

06 Åbent Hus 

12 - 14 VHV Uddannelsesweekend II 

12 - 14 HUFØ-Seminar 

13 BM møde 

18 VHV 
Opmærksomhedsuddannelse 

20 BM møde 1 DEL 

21 Skydning, FSN SKL 
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DECEMBER 

03 - 05 VJE Taktisk Træner 

04 - 05 Kompagniaktivitet 

Tilgår Juleafslutning 

  

JANUAR 2011 

15 - 16 VHV Stormøde 

  

FEBRUAR 2011 

04 - 06 VHV 
Patruljeuddannelsesweekend 
I 

  

MARTS 2011 

18 - 20 VHV Uddannelsesweekend I 

26 VHV Informationsmøde 



Områdedepot Køge Bugt 

Flyvestation Skalstrup, bygn. 65 

Køgevej 167 

4621 Gadstrup 

  

Mandag:  11:00 - 19:30 

Tirsdag:  08:00 - 15:30 

Onsdag: Kun åbent efter aftale 

Torsdag: 08:00 - 15:30 

Fredag: 08:00 - 15:00 

  

Telefon til sekretariatet: 

4619 0900 - 5821 (direkte gennemvalg) 

Tekst af KP Gitte Hersom 

SPORSKIFTET I FREMTIDEN 

Nu er det muligt at finde tidligere udgaver af VJE ROS kompagniblad, 

SPORSKIFTET, på HJV.dk. 

Samtidig bliver der sat nye deadlines for indsendelse af artikler og 

oplysninger til bladet. Husk at SPORSKIFTET kun bliver informativt og 

interessant hvis du er med til at skrive det! 

Deadlines er som følger; 

 31 JAN - udgives 01 MAR 

 30 APR - udgives 01 JUN 

 31 JUL - udgives 01 SEP 

 31 OKT - udgives 01 DEC 

KC KN Frans Løper 

Mobil: 5021 8924 

NK LT Heidi W. L. Pedersen 

Mobil: 3160 2129 

KDOBM KP Karina Hansen 

Mobil: Tilgår 

FSBM OS John R. Sørensen 

Mobil: 2814 5771 

KDODF LT Kurt E. Lundh 

Mobil: 2092 3646 

KOF(ROF) KP Gitte M. Hersom 

Mobil: 6022 9455 

1DEL DF LT Mads L. Jensen 

Mobil: 2627 7994 

1DEL NK SG Kenni H. Madsen 

Mobil: 2682 7116 

KMP-lokaler Djursvang 9 

 2620 Albertslund 

Tlf.: Tilgår 


