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FORENINGENS FORMÅL 
Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten 
ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde for-
bindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel 
der har gjort tjeneste, eller er tjenestegørende i Søværnet. 

Stuen åben: Lørdag 10-16; Søndag 11-14 



Korsør Dæk &
Udstødningscenter
v/Benny Søbjerg Pedersen
Tårnborgvej 136 - 4220 Korsør
Tlf. 58 35 06 08 - CVR.nr. 17 63 91 96



Det lokale autoværksted tilbyder: 
Mere end 25 års erfaring med alt indenfor  

. Service eftersyn.      . Klargøring til syn. 
 
. Autoreparation.      . Forsikringsskader. 

Med venlig hilsen, P. E. Biler ApS Bag Stadion 10 
4220 Korsør Tlf. 58 37 22 58 



10.00-24.00 
10.00-02.00 
10.00-02.00 
11.00-22.00 

Lizettes Frokost Cafe 
Algade 28 a · 4220 Korsør · Tlf. 58 36 11 46 

Www.lizettes-cafe.dk · lizette@lfcafe.dk 



Åben alle dage kl. 10.00 - 22.00

HAVNEARKADEN 5   KORSØR
TLF. 58 35 35 01

 
Frokost 

 
 

A la carte 

 
Måneds- 

menu 
 

Pizza 

HAVNEGADE 17B - 4220 KORSØR - TELEFON 58 37 01 49



H. Chr. Müllers

58370383 

MARSKANDISEREN
HALSKOVVEJ 5
4220 KORSØR

TLF.: 58 35 00 55
MAN  FRE KL. 15.00 - 17.00

LØR KL. 10.00 - 13.00



Nyt fra formanden. 
 
Den 15. september havde vi besøg af Hillerød marineforening, som efter en rundtur på Flå-
destationen havde lyst til at spise en frokost hos os i stuen, og de havde da også nogle hygge-
lige timer sammen med os andre. 
 
16. oktober var der det årlige ålegilde. Ikke mindre end 70 var tilmeldt skafningen. Mogens 
havde igen i år stegt ålene, så der blev gået godt til den. Og klokken blev da også hen ad 
19,00 inder der kunne lukkes. 
 
Den 3. november. 
En fantastisk aften med foredrag af Brian fra vores adoptionshold fra Antvorskov Kaserne, 
som levende berettede om deres udstationering og opgaver i Afghanistan. Der var mellem 65 
og 70 interesserede tilhørere til dette interessante foredrag og det var ikke kedeligt at høre 
om deres hverdag der nede. Mogens havde lavet dejlig hjemmebag som blev serveret til kaf-
fen. 
 
Den 20. november. 
En dag vi husker, idet der var 30 kr´s frokost lavet af Ib og Kate, 
Marie Louise og Thomas samt et par friske personer til at opvarte os. Det var en dejlig menu 
med suppe, oksesteg og dessert, samt medlemmer der var indstillet på at få en god eftermid-
dag. Efter maden spillede Nicki og sang så det var en lyst, og han fik alle med på sangene, så 
det var svært at få lukket den dag. 
 
Den 4. december. 
Der var julefrokost som igen blev en vellykket dag for de 70 personer der var til stede. I år 
var det Ole der havde stået for maden, og musikken sørgede Jens for, humøret var helt i top 
og købelysten stor ved auktionen med de medbragte gaver. Jeg håber også at de indbudte gæ-
ster fra Fællesklubben og Officersforeningen havde en god dag. 
 
Den 18. december var det dagen for vores store banko. Vi startede med gløgg og æbleskiver 
inden vi gik i gang med spillet. Ca. 65 personer spillede om de mange gode gaver fra vores 
sponsorer, som endnu en gang skal have tak for deres flotte sponsorater. 
 
Den 08. januar blev Nytårsmønstringen noget af et tilløbsstykke, idet der mødte hele 53 op. 
Efter flaghejsning og uddeling af emblemer til nye medlemmer, var der nytårshilsener fra 
landsformanden, distriktsformanden, samt undertegnede. Efter Dronningens skål, var der sil-
demad og ost, som var sponseret af Villy og Åse, samt Ejnar hvilket de skal have tak for. Det 
supplerede en i øvrigt perfekt dag. 
 
Jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer, deres familie samt sponsorer og alle på Flåde-
stationen et rigtigt godt nytår. 
 

Jørgen Olsen. 



Nye medlemmer 
 

Emil Peder Holm 
Per Alex Jensen 
Warny Nielsen 

Allan Jim Mathisen 
Brian W. Henriksen 

Flemming Chr. Andersen 
Johny Jensen 

Mariann Obenhausen Petersen 
Per Thorkild Stephansen 

Peter F. Hansen 
 

Vi ønsker Jer velkommen i foreningen. 
 

 
  

Det er med sorg jeg må meddele, 
at vores medlemmer 

 
Jens Mejdal Nielsen 

og 
Helge Hansen 

 
er gået fra borde. 

 
Æret være deres minde. 

 
Jørgen Olsen 

  



 

 

 
Fødselsdage 

 
80 år 

17-5-11  Keld C. Due 
 

75 år 
24-01-11  Kurt Alex Thomsen 
28-01-11 Jens Peter Jacobsen 

 
70 år 

25-02-11  Tom Frederiksen 
08-04-11  Jørgen Nielsen 

23-04-11  Boy Brun Christensen 
 

65 år 
01-03-11  Svend Arne Jensen 

18-03-11  Hans Christian Kanstrup 
01-04-11  Jens Ole Hansen 

 
60 år 

05-02-11  Judy Madsen 
11-04-11  Flemming Aarup Erichsen 

21-04-11  Jack T. Nielsen 
26-04-11 Otto Lund Pedersen 

 
50 år 

10-01-11 Tommy Hein 
16-02-11  Jimmy Dan Jørgensen 

 
 

Vi ønsker tillykke. 
 
 
 



Redaktionsrullen. 
 

Jeg vil her fra redaktionen starte med at ønske alle læsere af ”rosen” et godt og lykkebrin-
gende nyt år, som forhåbentlig vil bringe mange gode marineforenings oplevelser. 
Bestyrelsen har i hvert fald sammensat et program for året, så der skulle kunne blive forud-
sætninger for det. 
 

Juletræsfesten blev vi desværre nødt til at aflyse, da der ikke var tilmeldinger nok. Det var 
jo også en hverdag, men vi havde regnet med, at der mellem jul og nytår, alligevel var 
grundlag for at afholde ”juletræet”.  
Hvordan vi gør det til næste jul, må vi gå i tænkeboks for at finde ud af og hvis nogen læsere 
har gode forslag, så lad os få dem frem. Vi har jo set fra foregående år, at der er grundlag for 
at afholde arrangementet. 
 

Den 03. marts bliver der på Erik Christiansens initiativ, afholdt en debataften i stuen, hvor 
MF John Dyrby Paulsen (S) deltager. 
Emnet for debatten er desværre såre aktuelt, nemlig Forsvarets engagement i Afghanistan og 
den deraf følgende situation for vore udsendte soldater, som vi jo har et nært forhold til nog-
le af. 
Mød op i stuen, deltag i debatten og få svar (måske) på dine spørgsmål. 
 
 
Erik skriver:  
 
>>Vores adoption af C-COY fra Garderhusarregimentet på ISAF hold 9, har givet mange af 
os et godt kendskab til forholdene i Afghanistan – desværre fortsætter tabstallene med at sti-
ge. 
 
Skal vi bare fortsætte? Skal vore soldater hjem – nu? Hvorfor vente til 2014? 
Skal soldaterne aldrig hjem? Hvor mange døde soldater skal der til? Hvad koster krigen 
egentlig? Krigsudgifterne udsulter det hjemlige forsvar, burde der ikke gives ekstra bevillin-
ger til forsvaret? 
 
De Afghanske sikkerhedsstyrker ANA, skal overtage ansvaret senest i 2014 – kan de overho-
vedet magte opgaven? 
 
Kan vi som Marineforening bare se på – mens vor stolte flåde udsultes på grund af besparel-
ser?<< 
 
 



Adresseændringer skal sendes til. 
 
Mogens Larsen 
Tingmarken 8 
5700 Svendborg 
E-mail: tingmarken@gmail.com 
 
Eller afleveres i stuen. 
Det er vigtigt at du meddeler os din nye adresse ellers får du ikke 
dine blade. 

Det var mange spørgsmål, men der kan sikkert stilles mange flere, -- men der er vel 
egentlig ikke noget afgørende nyt i det, -- læs bare hvad Direktøren for Admiralitetet i 
England, Samuel Pepys skrev i 1684:  
 
>> Endelig må det siges, at en ærlig søofficers tilværelse er én konstant forsvarskamp 
mod diverse ministre, i særdeleshed finansministre, og i fredstider mod en række andre 
personer, der er enten forudindtagne, inkvisitoriske eller utilfredse med alt og alle i mari-
nen i krigstider. De førstnævnte bevilger kun modstræbende hver øre, der skal bruges, og 
nedskærer og forsinker således alt i én uendelighed, hvad enten det drejer sig om at repa-
rere gamle skibe, bygge nye, eller oplagre forråd. På den anden side overlader man det til 
disse officerer i krigstider ikke blot at klare sig selv, men forventer også, at de skal finde 
på argumenter, hvormed de kan overbevise resten af befolkningen, at alt er i den skønne-
ste orden i flåden, at de får masser af penge, og at arbejdet bliver udført.<<   
Det var alt for denne gang – lev vel! 

Venlig hilsen, Redacteuren. 
Deadline næste nr.: 03. april. 



Kommende arrangementer. 
 

Frokost søndag den 13. februar. 
 

Omkring kl. 12, serveres der Grønkålssuppe m/ flæsk og pølse. 
Tilmelding senest den 06. februar. 

 
Pudseaften torsdag den 24. februar. 

 
Fra kl. 17.00 bliver der gået til den, for at få stuen i præsentabel stand til Generalfor-

samlingen. Efter pudsningen er der lidt mad og drikke. 
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op. 

 
Debataften om Afghanistan, den 03. marts kl. 19.00 

 
Kom og mød folketingsmedlem og medlem af forsvarsudvalget,  

John Dyrby Paulsen (S) 
 

Frokost søndag den 13. marts. 
 

Denne dag kl. 12, er menuen Hjerter i flødesovs m/ kartoffelmos, sødt og surt. 
Tilmelding fra 19. februar til 06. marts. 

 
30 kr ´s frokost lørdag den 19. marts. 

 
Kl. 13.00 vil der være afsindig lækker og delikat mad i stuen, så meld jer til og bliv 

(glædelig) overrasket. Det er sangkoret som står for maden. 
Tilmelding fra 19. februar til 13. marts. 

  
Billard afslutning fredag den 08. april. 

 
Se opslag om dette i stuen, senere. 

 
Frokost søndag den 10. april. 

 
Stegt kylling m/ brunede kartofler og agurksalat. 

Tilmelding fra 19. marts til 03. april. 



 
GENERALFORSAMLING 

 
Lørdag den 26. februar 2011, kl. 0900 

i 
Marinestuen 

 
DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Bestyrelsens årsberetning v/ formanden. 
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab v/ kassereren. 
5. Bestyrelsens forslag, samt orientering om planer for det 

kommende år. 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg til bestyrelse. På valg er: 

a. Kasserer Mogens Larsen, modtager genvalg. 
b. Bestyrelsesmedl. Susanne Sønderbye, modtager genvalg.  
             Bestyrelsesmedl. Uffe Tvede Jensen, modtager genvalg. 
  Bestyrelsesmedl. Steen Jensen, modtager genvalg. 
c. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 
9. Valg af sendemænd. 
10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer. 
11. Eventuelt. 

 
 
Inden generalforsamlingen ca. kl. 08.30, er der morgenskafning med en dram, for at 
klare begreberne. 
Derefter overgår vi til den ordinære generalforsamling, som afvikles efter 
vedtægterne. 
Når generalforsamlingen er overstået er der biksemad m/spejlæg til 50 kr. 
Hvis man vil deltage i skafningen skal man tilmelde sig og betale i stuen, senest den 
21. februar. 
 
HUSK! Man er kun stemmeberettiget og valgbar ved generalforsamlingen, hvis man 
har indbetalt sit kontingent og i øvrigt opfylder vedtægternes § 33. 
 

Bestyrelsen. 



Jubilarer i Marineforeningen 2011. 
 

60 år 
Knud Aage Madsen 

 
40 år 

                             Vilhelm A. Bøge 
 

25 år 
Bo Wieth Ebbesen 
Flemming Meldal 

Jens Jørgen Aaby Nielsen 
Johnny Fischer Puggaard 
Niels Regner Rasmussen 

 
Vi ønsker stort tillykke. 

 
Jubilartegn uddeles på generalforsamlingen. 



 
FORELØBIGT AKTIVITETSPROGRAM 2011.  

 
 
13. februar kl. 12.00 (Søndag) Grønkålssuppe m/ flæsk og pølse (Ole Kok)  
 
24. februar kl. 17.00   Pudseaften 
 
26. februar kl. 09.00   Generalforsamling. Morgenmad omkring kl. 08.30 
 
03. marts kl. 19.00   Debataften om Afghanistan 
 
13. marts kl. 12.00 (Søndag) Hjerter i flødesovs m/ kartoffelmos, surt og sødt (Ole Kok) 
 
19. marts kl. 13.00   30 kr´s frokost (sangkoret)  
 
10. april kl. 12.00 (Søndag) Stegt kylling m/ brunede kartofler og agurkesalat (Ole Kok) 
 
08. maj kl. 12.00 (Søndag)  Flæskekarbonade m/ flødekartofler (Ole Kok) 
 
28. maj kl. 08.00   Fregatskydning    
 
25. august kl. 17.00   Pudseaften 
 
29. august kl. 10.00   Kransenedlægning 
 
03. september kl. 18.00  Skipperfest 
 
05. september kl. 08.00  Flagdag (flaget hejses kl. 08.00) 
 
15. oktober kl. 13.00   Åleskafning 
 
12. november kl. 13.00  30. kr´s frokost 
 
01. december kl. 17.00  Pudseaften 
 
03. december kl. 13.00  Julefrokost 
 
17. december kl. 12.00  Gløgg m/æbleskiver og banko 
 
 
Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister bliver ophængt lø-
bende og som regel ca. 4 uger før. 
 
Aktivitetsprogrammet er tentativt og vil løbende blive opdateret. Ret til ændringer forbeholdes! 



Marineforeningen
Stiftet 30. april 1913 

Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik 
 

 
Korsør Marineforening årsskiftet 2010/11 

 
 
 
Kære Distriktsformand -  kære marineforeningskammerater i Korsør. 
 
Ved Korsør Marineforenings ”nytårsmønstring” i januar 2011, er det mig en stor glæde 
igen at kunne overbringe jer en nytårshilsen. 
 
I min nytårshilsen sidste år henstillede jeg til, at I her i Korsør marineforening ville gøre en 
indsats for at markere og synliggøre Søværnets 500 års jubilæum i jeres lokalområde.   
Denne opgave tog I til jer på en meget positiv og konstruktiv måde, og her ved årsskiftet vil 
jeg gerne rette en stor tak til alle i Korsør Marineforening for det store arbejde I har gjort i 
forbindelse med Søværnets 500 års jubilæum. 
I den forbindelse vil jeg gerne rette en tor tak til jeres sangkor, for en meget flot og 
professionel optræden på Plænen i Tivoli den 11. og 12. august. En optræden som Korsør 
Marineforening kan være stolt og glad over, samt en optræden som også Danmarks 
Marineforening er stolt og glad over. Derudover har I også været særdeles aktive i jeres 
lokalområde, med at promovere Søværnets 500 års jubilæum samt Marineforeningen – 
tak for det. Hermed har I været med til at promovere og synliggøre Marineforeningen på 
en positiv måde, og dermed med til at tiltrække nye gaster til vores gamle forening.  
 
Men i Marineforeningen er det således, som andre steder, at vi ikke må hvile på 
laurbærrene, og derfor har vi også sat os nye mål for 2011. Som I er bekendt med, har 
Danmarks Marineforening søsat et meget ambitiøst projekt i forbindelse med vores 100 
års jubilæum i 2013, nemlig at kunne aflever en tro kopi af en kanonjolle, som blev 
benyttet under krigen mod englænderne i 1807 til 1814, til det museale Danmark. Så fra 
nu af og til jubilæet skal alle kræfter forenes i dette projekt. Målet er, at Danmarks 
Marineforening, med dens 10.000 medlemmer, indsamler godt 2 millioner  kr, som det 
koster at bygge en sådan kanonjolle.  
Her er det kun fantasien der sætter grænser for, at finde på måder, at indsamle penge til 
dette projekt, og også her håber jeg, at medlemmerne af Korsør Marineforening vil støtte 
helhjertet op om projektet, for kun hvis vi alle løfter i flok, kan vi nå dette ambitiøse mål.    
 
Sluttelig vil jeg endnu engang takke for godt arbejde i 2010 og ønske jer og jeres familier i 
Korsør Marineforening et godt og lykkebringende nytår og god vind i 2011. 
 

J. OLE LØJE JENSEN 
Landsformand 

 
 



Kontingent 
 

Gratis indbetaling af kontingent, tilmeld dig PBS det koster ikke 
noget og du glemmer ikke din kontingent. 

                               Hilsen Kassereren 

Nytårshilsen fra distriktsformanden. 
 
 
For Distrikt 3 stod året ligeledes i flådens 500 års jubilæumstegn. Rejseudstillingen som markerede 
jubilæet var rundt i alle 6 byer, og skabte stor opmærksomhed. 
 
Desværre stod Flådestationen for al logistikken i forbindelse med jubilæet, og kunne som sådan 
ikke være med til at fejre jubilæet, eller måske var det lysten der manglede. 
 
Der har i de 6 afdelinger været livlig aktivitet året igennem til gavn for medlemmerne. 
 
På sendemandsmødet i Fåborg fik vores afdeling atter engang fremdriftsskruen, som jo markerer 
flest indmeldte pind 1 medlemmer.  
 
Desværre er Holbæk afdelingen sagt op fra deres lokaler fra 1. jan. 2010, og skal nu ud og søge et 
nyt sted at være. Det er med en hvis bekymring jeg ser frem til dette, idet Holbæk ikke ind til nu, 
har vist den store vilje med hensyn til at komme væk fra kasernen. 
 
Jeg vil hermed ønske alle medlemmer, samt deres familier i Korsør afdelingen et rigtigt godt nytår, 
med håbet om at 2011 bliver et godt år, et år hvor vi gør kammeratskabet, og samhørigheden i vores 
forening til noget særligt. 
 
Jeg vil samtidig på alle medlemmernes vegne takke bestyrelsen for det store arbejde i har udført i 
2010.  
 
Godt nytår. 
 
Edward Jelen  
Formand for Distrikt 3.  
 
   



DENNE ANNONCEPLADS  
KOSTER KUN KR. 200 + MOMS / 
ÅR (4 GANGE). 

Vi mødes på --
ZANZIBAR

Halskovvej 16,
Tlf.: 58 37 40 29





 

Der kokkereredes og underholdtes ved 30 kr´s frokosten den 20. november. 



De glade gæster i bussen, og den glade værtinde ved udflugten til Kuskehuset. 



AFS: 
KORSØR  
MARINEFORENING 
SØBATTERIET 3 
4220  KORSØR 

B 

  

 Åbningstider 
 

Mandag - Torsdag      11:00 – 22:00? 
Fredag - Lørdag  10:00 – 02:00 
Søndag    10:00 – 22:00? 


