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DISTRIKT III 
DISTRIKTFORMAND 
Edward Jelen 
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MARINESTUEN 
Tlf.: 5835 2623 

HJEMMESIDE  
www.korsoermarineforening.dk 

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



D e t lokale  au tovæ rks ted  tilbyder:  
M e re  e nd  25  å rs e r far ing  m e d  alt inde nfo r  

. S ervic e e fte rsy n.       .  K largø r ing  t il sy n . 
 
. A u to re pa ra tio n.       .  F o rsikr in gssk ad er . 

M ed  ven lig  hilsen , P . E . B ile r A p S  B ag  S tadio n 10  
4 2 20  K o rsø r T lf . 5 8  3 7 2 2 5 8 

Korsør Hvidevare Center 
din lokale fagmand 



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

Lizettes Frokost Cafe 
Halsskovvej 15 · 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



58370383 

MARSKANDISEREN
HALSKOVVEJ 5
4220 KORSØR

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

LØR KL. 10.00 - 13.00

 
Min Bodega 

7 



Formandsnyt. 
 

Så forsvandt året 2011 og vi skal i gang med 2012, men siden sidst har vi haft nogle gode fe-
ster.  
Den 15. oktober var der det årlige ålegilde, med alt hvad der kunne blive plads til i stuen. De 
50 kilo ål blev sat til livs med stor appetit og en lille en til ganen, så der var en rigtig god 
stemning da det hele var overstået.  
Den 3. november havde vi fået et tilbud om at besøge Svendborg navigations skole SIMAC. 
Der var plads til 15 personer i bussen og det var hvad der var tilmeldt. Det var en oplevelse 
at se deres simulator i sving og sejle de store tankere i havn, så der kunne vi godt have brugt 
et par timer mere. 
Den 5. november havde Susanne lavet en vildtaften i stuen og en 25 -30 personer benyttede 
sig af tilbuddet og det havde været alle tiders aften.  
Billard pigerne havde lavet vores 30 kr. frokost der bestod af gule ærter med tilbehør. 60 per-
soner var der til at sætte det hele til livs og igen havde pigerne gjort et godt stykke arbejde, 
det skal de have tak for. 
Den 3. december løb julefrokosten af stabelen. Vi fik plads til 70 personer som er alt hvad 
der kan være i stuen. Maden stod Jan Brandt-Knudsen for og musikken sørgede Jens for, så 
det var bare om at nyde det hele. Det var en dejlig dag med godt humør, så det trak lidt ud 
inden vi fik lukket.  
Den 27. december løb det årlige bankospil af stabelen, og igen i år gjorde vores annoncører 
og vores sponsorer det til en dejlig dag, med deres gode vilje til at sponsorere mange gode 
præmier, det skal de have mange tak for. 
 
Ved nytårsmønstringen den 7. januar, mødte der omkring 45 medlemmer op. Som sædvanlig 
overbragte Edvard Jelen nytårshilsen fra landsformanden og distrikt 3. Der blev skålet og øn-
sket godt nytår og derefter var der dejligt silde- og ostebord, sponseret af Åse og Willy, samt 
Ejnar Stuhr.  
 
Her til slut vil jeg ønske alle vores medlemmer og deres familier, vores annoncører og spon-
sorer, samt alle på Flådestationen et rigtigt godt og lykkebringende nytår. 
 

Med kammeratlig hilsen, 
 

Jørgen 



Det er med sorg jeg må meddele,  
at vores gode kammerater 

 
Jan Stensgaard Wessberg 

og 
Henning Carøe Hansen (HC) 

 
er gået fra borde. 

 
Æret være deres minde. 

 
Jørgen Olsen 

 

Nye medlemmer 
 

Rasmus Overgaard 
Johnny Buckvald Holte 

Sara Ruby Nielsson 
 

I ønskes velkommen i foreningen. 



 

 

Fødselsdage 
 
 
 

75 År 
10-02-12  Gunnar Arne Hansen 

22-04-12  Verner Beck 
 

70 År 
27-02-12  Grethe E. Bak 

06-03-12  Jens Vagn Jensen 
12-03-12  Edvard Jelen 

04-04-12  Hans K. Pedersen 
14-04-12  Herluf Valdemar Brandt 

 
65 År 

13-03-12  Jim Varley Olsen 
18-03-12  Mogens Jørgensen 

27-03-12  Bent Pedersen 
02-04-12  Bjarne Jensen 

10-04-12  Brian W. Henriksen 
16-04-12  Frederik Pedersen 

 
60 År 

05-02-12  Stig Theede 
14-02-12  Asger Kim Madsen 

19-02-12  Jens A. H. Henriksen 
22-03-12  Niels Andreasen 

08-04-12  Steen Lynge Jensen 
14-04-12  Ivan Sørensen 

24-04-12  Mirek Janus Hvid 
 

50 År 
16-02-12  Rene Philipsen 

08-02-12  Ove Frost Andersen 
 

Vi kipper med flaget 



REDAKTIONSRULLEN. 

 
Vi er nu godt inde i det nye år og det nye aktivitetsprogram er præsenteret i dette nummer. Vi 
har i bestyrelsen i stort omfang holdt traditionerne i hævd og håber at det falder i jeres smag 
(der er nemlig meget mad), så rigtig mange vil deltage i arrangementerne. 
Sangkorets medlemmer måtte, søndag den 5. november i Vemmelev Kirke, med tungt hjerte 
tage afsked med vores afholdte guitarist gennem mange år, Kaj Christensen, som desværre ik-
ke klarede sig igennem sin sygdom. Jeg vil herved gerne på korets vegne udtrykke et ”Æret 
være Kajs minde”. 
Sangkoret fortsætter med en ny musiker, nemlig Bodil, som på harmonika vil akkompagnere 
os på bedste vis. Vi har nu et stort arbejde foran os, med øveaftener for at Bodil kan lære os, 
vores noder og især vores ”unoder” at kende, så vi måske igen kan forsvare at optræde, ifald 
nogen skulle få brug for det.  
Jeg skal hilse fra Erik Christiansen (skyttelavs formand) og sige at der er mulighed for at være 
med i lavet og skyde på banerne på Møllevangen. Bare ring til Erik, hvis du vil være med.  
 

KANONBÅDSJOLLE – projektet (Danmarks Marineforenings 100 års jubilæums-projekt), 
har vi for længst besluttet at støtte på vores egen måde, nemlig ved at samle ind i de opstillede 
bøsser på bardisken. Der kommer også en del penge i, men for yderligere at indsamle penge, så 
har vi besluttet at afholde en auktion over en del af de mange effekter vi har ”oplagret” igen-
nem mange år.  
Der er dog kun tale om effekter, som ikke decideret har relation til Søværnet eller koffardien, 
eller er ting vi har i forvejen. Vi vil gerne rydde lidt ud i gemmerne (der er ikke plads til det 
som vi gerne vil have udstillet), så derfor prøver vi, søndag den 26. februar, om der er med-
lemmer som vil byde på disse effekter (der er skam mange sjove ting og sager som kunne pyn-
te i hjemmebaren eller på kaminhylden). Effekterne er til eftersyn i stuen på dagen. 
Der vil foruden øl/vand også være mulighed for at købe kaffe med kage (indtægten går også til 
projektet). 
Hvis nogen har gode forslag til hvordan vi kan samle flere penge ind til projektet, så tøv ikke 
med at rette henvendelse til Uffe, Erik eller undertegnede. 
 

Som et lille kuriosum, så er det den 15. april 100 år siden TITANIC forliste og sank. 
    

Venlig hilsen, Redacteuren 
Deadline, næste nr.: 08. april. 
 

 



FØDSELSDAGS INVITATION 
I anledning af at jeg fylder 70 år, vil der være ”Åbent Hus” i Marinestuen, 
fredag den 16. marts fra kl. 14.00. 
Edvard Jelen. 

Fra besøget på SIMAC 
Den gamle B&W hjælpemotor startes op. 

Jubilarer marineforeningen 
 

25 år 
 

Benny Mortensen 
Henning Bjørk Jørgensen 

Ib Rasmussen 
Mogens Preben Larsen 

Ole Dyrby 
Torben Larsen 

Valdemar Jensen 
 

Mød op på generalforsamlingen og modtag jubilæumstegnet. 



KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 

 

SØNDAGSFROKOST den 5. februar, kl. 12 
Ole serverer Flødegullasch m/stegt kartoffelmos. 

 

PUDSEAFTEN den 9. februar. 
Der pudses og shines fra kl. 17.00, derefter lidt at spise og drikke. 

 

Generalforsamling den 18. februar kl. 0900 
Bagefter er der Biksemad til en pris af kr. 50,- 

 

AUKTION, den 26. februar kl. 15 
Der bortauktioneres diverse effekter til fordel for Kanonjolleprojektet. 

 

SØNDAGSFROKOST den 4. marts kl. 12 
Ole serverer Fiskefrikadeller med div. tilbehør. 

 

LØRDAG den 17. marts kl. 13 
Så er det tid til en god gang Brunkål med Flæsk og Pølse. 

Pris kun kr. 70,- 
 

SØNDAGSFROKOST den 1. april, kl. 12 (ikke aprilsnar) 
Ole serverer Stegt Kylling m/brunede kartofler og agurkesalat. 

 

LØRDAG den 14. april, kl. 13.00 
Så bliver der serveret 30 kr´s frokost. 



GENERALFORSAMLING 
 

Lørdag den 18. februar 2012, 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. Formand Jørgen Olsen, modtager genvalg. 
b.     Bestyrelsesmedl. Theis Rosschou, modtager genvalg.  
        Bestyrelsesmedl. Henning Jørgensen, modtager genvalg. 
  Bestyrelsesmedl. John Fejer, modtager genvalg. 
        Bestyrelsesmedl. Erik Christiansen, 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. 

 
 
Hvis man møder ved 08 - 08.30 - tiden, er der morgenskafning med en dram, så man er helt 
vågen inden vi kl. 09.00 overgår til den ordinære generalforsamling, som afvikles efter forret-
ningsorden og vedtægter. 
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 12. 
februar. 
 
HUSK! Man er kun stemmeberettiget og valgbar ved generalforsamlingen, hvis man har be-
talt sit kontingent og i øvrigt opfylder vedtægternes § 33. 
 

Bestyrelsen. 



 
05. februar kl. 12.00   Frokost: Flødegullasch m/stegt kartoffelmos 
 
09. februar kl. 17.00   Pudseaften    
 
18. februar kl. 09.00   Generalforsamling. Derefter Bix m/spejlæg 
 
26. februar kl. 15.00   Auktion 
 
04. marts kl. 12.00   Frokost: Fiskefrikadeller m/sennepssovs/hakket æg/rødbeder 
 
17. marts kl. 13.00   Brunkål m/ flæsk 
 
01. april kl. 12.00   Frokost: Stegt kylling m/persillefrit / brunede kartofler / agurkesalat 
 
14. april kl. 13.00   30 kr´s frokost 
 
06. maj kl. 12.00   Frokost: Flæskekarbonade m/ bagte grøntsager / flødekartofler 
 
10. maj kl. 17.00   Pudseaften 
 
26. maj kl. 09.00   Fregatskydning 
 
03. juni kl. 12.00   Frokost: Pariserbøf m/ diverse garniture 
 
23. juni kl. (18.00)   Sankt Hans aften i og ved stuen, med Grillmad og bål (forhåbentlig). 
 
04. august kl. ?    Sommerudflugt 
 
23. august kl. 17.00   Pudseaften 
 
29. august kl. 10.00   Kransenedlægning 
 
01. september kl. 18.00  Skipperfest 
 
05. september kl. 0745  Flagdag 
 
22. september kl. 13.00  30 kr´s frokost 
 
20. oktober kl. 13.00   Åleskafning 
 
03. november kl. 18.00  Vildtaften 
 
17. november kl. 13.00  Gule Ærter m flæsk og pølse 
 
01. december kl. 13.00  Julefrokost 
 
15. december kl. 12.00  Julegløgg og banko 
 
Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister bliver ophængt løben-
de og som regel ca. 4 uger før. 
 
Aktivitetsprogrammet er tentativt og vil løbende blive opdateret. Ret til ændringer forbeholdes! 

AKTIVITETSPROGRAM 2012. 



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. 



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

Vi mødes på --
ZANZIBAR

Halskovvej 16,
Tlf.: 58 37 40 29





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? 


