Med redaktøren
på tur...

Udsigten fra toppen af Boenholmertårnet

Når jeg ser verden sådan lidt fra en anden vinkel
Netop hjemvendt fra ferie under varmer himmelstrøg, og jeg igen går ind
på nettet/hjemmeside og dette blad
for at få de seneste opgraderinger om
os selv og vor organisation og dens
fremtid.

Det lyder så smukt, og når vi omtaler
den, her har vi nemlig (endnu engang) skabt noget, som andre lande
misunder os, eller som de i hvert fald burde misunde os, hvis vi
selv skal sige det.
Noget som vi igen og igen hævder viser vores danske pragmatiske særegenhed om, at vi taler os til rette, respekterer hinanden
og finder ud af det, med kompromisser og aftaler, som alle kan se
sig selv i.
Det kan man mene alverden om, for det er naturligvis ikke
mejslet i granit, det bliver for nu at bruge en velkendt jysk underdrivelse nok lidt svært at gennemføre.
Man tænker måske for småt i selskaberne/kredse, man skulle
måske i stedet løfte blikket og se 10 år frem.

Det er fuldstændig afgørende at fremtidig struktur ikke må
svække hverken selskaber/kredse eller kvaliteten i dagligdagen.
Man kan jo spørge spejlet
” hvad er bedst – et selskab eller et stærkt selskab
Ligeledes 11 kredse eller en stærk kreds
hvor man er repræsenteret dagligt ”
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Den danske model
til Forsvarsbrødrene

Øst Vest - fra Bornholm til Blåvand
Hjemmeværnet består af frivillige

Spioner fra vest i Dueodde - den 6. juli i Fredericia uden ild, krudt og knald og Blåvand meldte storm,
så redaktøren måtte holde på hat og briller for at få lidt historie med hjem

Jeg bliver også nød til at omtale vores hjemmeværn, som jeg i det
daglige har et godt samarbejde med, så det er med vemod at kunne
læse om de store udfordringer de er havnet i, når man ved hvor
mange timer der bliver brugt rundt i landet og deres støtte for politiet, samt andre samfundsopgaver
Disse vigtige opgaver skal vi støtte op om for at vi kan bevare
hjemmeværnet også fremtiden og ikke udhungrer de frivillige som
gør en stor indsats gennem hjemmeværnet.
Det er med undring at se tilbage til 2016 hvor hjemmeværnet
havde et rekordår og til i dag hvor det ser mere dystert ud, man skal
huske på at forudsætningen et stærkt hjemmeværn er at det bliver
påskønnet af den danske befolkning.

Brødre på Bornholm
Da KE, vores præsident ringede til mig, med et spørgsmål til vores
hjemmeside, kunne jeg ud over at svare også fortælle at jeg var på
Bornholm for at tjekke om alt var i orden til hans besøg på Folkemødet ugen efter - hvad gør redaktøren ikke for sine brødre!
Nå, men jeg var nu på tur med min kone Karen og et par gamle
venner, Gerda og Jørn Nybo. Jørn har en stor andel i at jeg idag
sidder og skriver til Forsvarsbroderen.
I 1972 da jeg lige var hjemsendt fra søværnet fik jeg job hos ham
i Sanitets-Eksperten. Jørn var Forsvarsbroder i Ringsted og det var
ikke til diskussion om jeg skulle være medlem, jeg ville jo gerne
beholde mit nye job.
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Brodermeninger
Husk kære brødre at I har muligheden for at sende et indlæg til
bladet, under „brodermeninger“, hvis der er plads vil det komme
i eller det vil blive lagt ud på hjemmesiden, men husk at det skal
være af almen stof.
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7. kredsformand /Vic.V.
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Spionerne fra vest
Efter 3 dage på solskinsøen, var det tid til at finde færgen i Rønne,
men trods protester (der skulle jo også kikkes på butikker), fik jeg
lagt ruten fra Allinge over Dueodde.
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Fremtidig struktur med kvalitet i hverdagen

Og som min afslutning vil jeg også berøre vores veteraner, det
glæder mig at der rundt i landet er flere og flere som får øjnene op for
de udfordringer vore veteraner står overfor, så det er glædelig at se at
flere byer får oprettet aflastnings lejligheder til dem som har behov.
Jeg har taget udfordringen op fra veterancenteret og taget deres
frivillig uddannelse som indebære, netværksmetoder, PTSD, bisidderrollen, tavshedspligt og misbrug, jeg kan varmt anbefale dette
kursus jeg vil på falderebet henlede jeres opmærksomhed på artiklen om veteraner andet sted i bladet.

Anker tilvenster og min far Verner i uniformen
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Vores Veteraner

Det er i vores allesammens interesse, at vi bevarer en stærk organisation med en koncentration af administrativ, organisation samt
styrke, og det må vi ikke underkende og fortynde.
Ledelse er at skabe resultater - sammen med andre, en ledelse kan
ikke skabe noget selv, det skal ske sammen med vore selskaber.
Så reelt er det, vi er vidne til i disse år også historien om et
” bebudet dødsfald/hvornår lukker vi” Ikke mindst derfor bør vi
alle nok interessere os lidt mere for det forhold, at den der højt
besungne danske model, som vi så stolt taler om skal bestå.
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På bagkant

Jørn og Karen ved Nexø museum

Nexø Museum
Jørn havde allerede på færgen lavet en ønskeseddel over hvad han
ville se, og et af ønskerne var Nexø Museum, for at se noget om
Russernes bombardementet af Bornholm.
Nexø og Omegns Museumsforening som driver det lille museum, blev stiftet i 1968. Museet åbnede officielt i 1970 efter en
omfattende ombygning, og søger med såvel faste som skiftende
udstillinger at belyse bornholmske forhold gennem tiderne.
Udstillingen giver et godt billede af livet i Nexø både under og
efter bombardementet.
Som jeg har skrevet før er historieformidlingen mange
steder lagt i hænderne på frivillige, også her, men på en
meget kompetent herre der gerne ville fortælle. Jeg spurgte til
Smedegården ved Nexø, hvor min far havde været indkvarteret
efter krigen - straks var der historien om Anker der kørte på cykel
selv om han manglede det ene ben.

Jeg ville se Danmarks nyeste koldkrigsmuseum - denne gang
indrettet i den 70 meter høje tidligere lyttepost.
Forsvarets Efterretningstjeneste sad her helt frem til 2012 med
sine elektroniske ører, inden det meget synlige tårn blev rømmet og
sat til salg.- Lytteposten på Dueodde var et af Danmarks vigtigste
Nato-bidrag, og det var herfra, at der dengang blev lyttet til de militære enheder i Polen, DDR, De Baltiske Lande, dele af Sovjet og
helt ned til Tjekkoslovakiet.
Her har man mulighed for at komme ind og opleve stemningen
i den tidligere NATO lyttepost og se de spændende og topsikrede
lokaler fra Den Kolde Krig, Der er store billedustillinger og film
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