Til Hjemmeværnsmuseets Venner.
Bestyrelsen for Hjemmeværnsmuseets Venner vil med denne julehilsen give en
opdatering på årets forløb og en aktuel status for foreningen.
Som en del af julehilsnen er indarbejdet en orientering fra formanden for den Selvejende
Institution Hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren, og den giver samtidig et godt billede af
forløbet for Vennernes vedkommende.
Som I kan læse, har det været et år præget af dødsfald i kredsen om både Museet og
Vennerne, og det har naturligvis givet en del uro og manglende stabilitet i arbejdet. Når
dette er sagt, mener jeg, at vi trods alt er kommet godt gennem 2017 og ikke mindst står
godt rustet til at tage hul på 2018.
Ved generalforsamlingen i oktober blev der sammensat en ny bestyrelse, der har taget fat
fra starten. Bestyrelsens aktuelle sammensætning fremgår af oversigten herunder:
Bestyrelsens sammensætning 2017/2018.
Formand:
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Jens Peter Rasmussen, Havbogade 72, 6400 Sønderborg
Telefon: 4036 4848, mail: mjprasmussen6@gmail.com
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.
Medlemstallet
Den store udfordring for bestyrelsen er at øge medlemstallet. Det er af afgørende
betydning for at skaffe de økonomiske midler, der skal til for at løse vores primære
opgave: At støtte museet.
Der er derfor fremstillet en ny folder, og der er etableret en hjemmeside, der er under
konstant forbedring. Folderen blev præsenteret på Hjemmeværnskommandoens historiske
seminar på Hjemmeværnsskolen i starten af november og udleveret til deltagerne, så de
kunne videreformidle budskabet hjemme i underafdelingerne, på distrikterne og
regionerne.
Vi havde håbet på en substantiel tilgang af medlemmer på seminaret, men resultatet
levede ikke helt op til vore forventninger. Jeg skal derfor opfordre jer som medlemmer om
at fortælle om foreningen og den s formål i de kredse, hvor I færdes – og på denne måde
måske tiltrække yderligere medlemmer.
Den omtalte folder findes på hjemmesiden og kan umiddelbart downloades derfra.
Forestående opgaver

Umiddelbart er vi i gang med – i tæt samarbejde med museet – at forberede en ny
særudstilling, der skal være klar til sæsonåbningen fredag den 23. marts 2018. Den
omhandler Hjemmeværnets støtte til Politiet i forbindelse med grænsekontrol, som det
også er nævnt i museets julehilsen.
Den bedste måde, hvorpå I som medlemmer af Vennerne kan hjælpe, er ved at skaffe
flere medlemmer og dermed en forbedret økonomi. Vi har fået løfte om tilskud fra enkelte
fonde, men det alene gør det ikke.
Der er også indarbejdet en lille hilsen fra kassereren, der opfordrer til indbetaling af
kontingent hurtigst muligt, så vi har lidt penge at arbejde med. Den følger umiddelbart
herunder:
Kontingent, Hjemmeværnsmuseets Venner
Kære Medlem.
Hjemmeværnsmuseets Venner siger tak for jeres støtte i år.
Din støtte har i år bl.a. medvirket til, at Hjemmeværnsmuseet har kunnet afholde et
weekendkursus for kustoderne, hvilket betyder, at museet er bedre rustet til at give de
stadigt mange besøgende en god oplevelse.
Vi håber, at vi i 2018 også vil modtage jeres støtte, så vi fortsat kan være med til at gøre
det til en spændende oplevelse at besøge Hjemmeværnsmuseet.
Kontingent er uændret 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for par.
Rettidig indbetaling af kontingent er den 1. marts 2018 på konto 8060 - 0001033576
Hermed de bedste ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Søren Nør, Kasserer
Julehilsen fra Museet
Og her følger så orienteringen og julehilsnen fra Jens Peter rasmussen,
bestyrelsesformand for Hjemmeværnsmuseet og medlem af bestyrelsen i
Hjemmeværnsmuseets Venner:
Kære Venner af Hjemmeværnsmuseet
Som formand for bestyrelsen for Hjemmeværnsmuseet er det mig en glæde, at benytte
den forestående højtid og årsskifte til en sende en hjertelig hilsen og tak for året, der gik.
Året 2017 har desværre været et sørgeligt år at se tilbage på. Først mistede vi i marts
måned vores forretningsfører ved museet gennem mange år, Hans Christensen. Så
mistede vi formanden for Museets Venner, Preben Petersen i juni. I oktober mistede vi den

mangeårige formand for Museet og for Vennerne samt til sidst fortsat formand for
Mindefonden - Den Danske Brigade og formand for vores investeringsforening, Preben T.
Lauridsen. Æret være deres minde.
Det siger vist sig selv, at en så voldsom åreladning af vores organisation inden for så kort
en periode er vanskelig at håndtere for alle parter. Vi savner deres selskab, og vi savner
deres viden og erfaring. Det vil tage lang tid for os, der står tilbage, at overvinde tabet.
Men livet må gå videre, så godt som det nu er muligt. Som ny forretningsfører har vi fået
Benny Stensdal, som nogen vil kende som Chef for Logistik ved Hærhjemmeværnsdistrikt
Syd- og Sønderjylland. Som ny formand for Vennerne, og dermed også medlem af
museets bestyrelse har vi fået Ole Kjær Nielsen. Vi mangler fortsat at få besat de ledige
funktioner som formand for Mindefonden – Den Danske Brigade samt formand for
investeringsforeningen. – Men vi arbejder på at få nogle meget kompetente afløsere på
plads i det nye år.
Der er heldigvis også gode begivenheder at se tilbage på. Bestyrelsen for museet er
blevet beriget af hele fire nye medlemmer: Den afgåede chef for Hjemmeværnet,
pensioneret generalmajor Finn Winkler, har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen. Det ser jeg
både som en anerkendelse af Hjemmeværnsmuseets virke og som en kæmpe styrkelse af
bestyrelsens faglige viden om Hjemmeværnets forhold samt af bestyrelsens netværk både
internt i Hjemmeværnet og eksternt. Nye i bestyrelsen er ligeledes to markante, lidt yngre
kvinder: Gitte Munk Kvist Thomsen, som er lærer ved Hjemmeværnsskolen, og Pia Goul,
som er lektor ved UC Syd i Esbjerg. Begge har en solid baggrund i Hjemmeværnet og er
fortsat aktive som henholdsvis kompagnichef og medlem af den frivillige stab i
Landsdelsregion Vest. Endelig er som nævnt Ole Kjær Nielsen - som formand for
Vennerne – automatisk medlem af bestyrelsen. De nytiltrådte i bestyrelsen er sammen
med de øvrige medlemmer garant for, at Hjemmeværnsmuseet fortsat vil udvikle sig i en
positiv retning til gavn for formidlingen af Hjemmeværnets historie.
Jeg er også meget glad for den fortsat positive udvikling af Hjemmeværnsmuseets
Venner, som jeg forventer mig meget af i de kommende år. Fornyelsen af ”Vennernes”
bestyrelse har allerede båret frugt i form af de nye tiltag med en hjemmeside og en ny
folder, som gerne skulle medføre øget kendskab til vores støtteforening – og dermed i
sidste ende en bedre opbakning til arbejdet ved Hjemmeværnsmuseet.
For at supplere vores formidling af Hjemmeværnets historie har vi med vores udstilling om
det frivillige Hjemmeværns deltagelse i opgaver i udlandet i 2017 deltaget i fire
arrangementer i forskellige dele af landet. Det er et koncept, som vi har haft succes med,
og det fortsætter vi med i 2018, når vi bliver inviteret til at deltage. Vi vil gerne komme
rundt i hele landet, og vi vil gerne opstille vores telt sammen med andre dele af
Hjemmeværnet, så vi kan supplere hinanden, og måske være med til at skabe interesse
for at melde sig ind i Hjemmeværnet. Med vores nye ”Roll-up” plancher har vi nu nemt ved
at komme rundt og opstille vores udstilling. Vi har desuden indført, at man kan låne vores

plancher, så de kan indgå i ens egen udstilling uden vi behøver at deltage, hvis det er det
man foretrækker. I 2018 opdateres udstillingen i øvrigt til også at dække indsatsen i Mali
og i Irak.
Når Hjemmeværnsmuseet åbner igen efter vinterferien, så vil der igen være en ny
udstilling på plads. Den omhandler Hjemmeværnets støtte til Politiet i forbindelse med
grænsekontrollen både ved landegrænsen og ved færgehavnene i Rødbyhavn og Gedser.
Vi glæder os til igen at kunne forny udstillingen og dermed fortsat være interessant at
besøge. Den nye udstilling forventes indviet af Hjemmeværnsledelsen den 23. marts, og
den vil kunne besøges af publikum hver dag fra kl. 09.00 til 17.00 fra den 24. marts, til vi
igen lukker den 3. november 2018.
Hermed ønsker jeg alle Hjemmeværnsmuseets venner en glædelig jul med tak for
samværet i det år, der snart er gået, samt et lykkebringende godt Nytår med mange flere
positive stunder med frivilligt arbejde for Hjemmeværnet.
Med venlig hilsen og på gensyn
Jens Peter Rasmussen, bestyrelsesformand
Tak og glædelig jul
Med denne orientering skal lyde en tak for medlemskabet i det forgangne år og igen en
opfording til fortsat medlemskab – og en aktiv indsats for flere medlemmer til gavn for
Vennerne og dermed til gavn for vores hjemmeværnsmuseum.
I ønskes en glædelig jul og et godt nytår og på gensyn i 2018.
På bestyrelsens vegne
Ole Kjær Nielsen,

Erik Petersen,

Formand

næstformand

