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KORSØR AFDELING STIFTET 1916

FORMAND 

Jørgen Olsen 

Egøgade 11 

4220 Korsør 

Tlf.:2624 8994 

jlolsen@mail.dk 

 

NÆSTFORMAND 

Theis Rosschou 

Revvej 36 

4220 Korsør 

Tlf.: 2963 7458 

theis.rosschou@mail.dk 

 

KASSERER 

Mogens Larsen 

Tingmarken 8 

5700 Svendborg 

Tlf.: 6254 1028 

tingmarken@gmail.com 

 

SEKRETÆR 

Henning Jørgensen 

Violvej 100 ,  

4220 Korsør 

Tlf.: 5838 0749 

henningj@c.dk  

 

BEST. MEDLEMMER 

Uffe Tvede Jensen 

Tlf.: 2364 7195 

 

Susanne Sønderbye 

Tlf.: 4132 6111 

blondieinez@ofir.dk 

 

John Fejer Nielsen  

Tlf.: 2493 8637 

 

BANJERMESTER 

Steen Jensen 

Tlf.: 3057 7216 

 
 

SKYTTELAVS- 

FORMAND 

Erik Christiansen 

Tlf.: 5837 7194 

erik@udeside.dk 

 

 

KOMPASROSENS AN-

SVARSH. REDAK. 

OG ANNONCER 

Næstformanden 

theis.rosschou@mail.dk 

 

 

DISTRIKT III 

DISTRIKTFORMAND 

Edward Jelen 

Tlf.: 5835 2950 

 

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 





 

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 

 

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 



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

Nygade 9 

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



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 

58370383 

Nygade 6 

 
 
 
 
 
         

 



Nyt fra formanden. 
 
Eftersom jeg har været fungerende formand under Jørgens sygeperiode, falder det i mit 

lod denne gang at redigere denne ”klumme”, så jeg vil da starte med, på foreningens 

vegne, at ønske alle læsere et godt og lykkebringende nytår og takke for det gamle. 

Sidste kvartal var der som sædvanligt god gang i afdelingen. Ålegildet den 20. oktober 

var et tilløbsstykke og stuen var fyldt med glade folk som rigtig fik ”fedtet mulerne” i de 

super godt stegte ål, som jo nok kan lokke en enkelt snaps eller to ned. 

 Den 17. november havde Ole Kok fremstillet de lækreste Gule Ærter med super tilbe-

hør, som de fremmødte svælgede i, jeg havde vagten og synes det var en rigtig hyggelig 

dag. 

Der var pudseaften den 22. november og det havde åbenbart hjulpet på fremmødet, at 

der var en lille ”bøvs” i det sidste blad. Jeg tror vi var omkring tyve til at pudse og ord-

ne. Steen havde som sædvanligt fremtryllet et pragtfuldt måltid som de fremmødte ind-

tog med god appetit bagefter. 

Så startede julemåneden med Julefrokosten som vist forløb glimrende som den plejer, 

jeg har i hvert fald ikke hørt andet. Den 15. december var det tid til Gløgg, æbleskiver 

og efterfølgende julebankospil. Stuen blev hurtigt fyldt op og snakken gik over lækkeri-

erne. Ved et-tiden startede Ib bankospillet og Lindy bestyrede det flotte præmiebord med 

flotte præmier , hvoraf de fleste var indsamlet hos vore annoncører og sponsorer..— tak 

for bidragene. Efter en lille pause fortsattes spillet til de sidste præmier var væk. Det var 

igen en hyggelig dag. 

Første lørdag i det nye år holdt vi Nytårsmønstring, med velkomst, Dronningens skål og 

hilsen fra formanden, det var Jørgen, som heldigvis har genoptaget hvervet som for-

mand. Der var tillige hilsener fra Distriktsrepræsentant Edvard Jelen, som tillige oplæste 

hilsen fra Landsformanden som bl.a. lykønskede med at Korsør nu er den største afde-

ling i landet. Derefter havde Åse og Willy arrangeret et stort flot og lækkert sildebord, 

med efterfølgende ost leveret af Ejnar Stuhr, som de ca. tres fremmødte, sultne kastede 

sig over. Tak Åse, Willy og Ejnar.   

Theis  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
         

 



Fødselsdage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kipper med flaget 

- - o O o - - 
Nye Medlemmer. 

 

Mogens Stjernqvist 

Alex Asger Olsen 

Daniel Mellon Kanstrup 

Erling Jørgensen 

Jørn Kanstrup 

Kim Michael Jensen 

Randi Vibeke Engel 

Robert Rye Kaas 

Steen Juul Jørgensen  

 

Velkommen i afdelingen. 

 
Det er med sorg jeg må meddele, at vores medlem 

 

Jack T. Nielsen 

 

er gået fra borde. 

 

 

Æret være hans minde. 

 

 

Jørgen Olsen  
 

 



 

 

Fødselsdage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kipper med flaget 

- - o O o - - 
Nye Medlemmer. 

 

Mogens Stjernqvist 

Alex Asger Olsen 

Daniel Mellon Kanstrup 

Erling Jørgensen 

Jørn Kanstrup 

Kim Michael Jensen 

Randi Vibeke Engel 

Robert Rye Kaas 

Steen Juul Jørgensen  

 

Velkommen i afdelingen. 

75 år 

21-03-13  Hans Rostgaard Poulsen 

 

70 år 

31-03-13  John Tvedee Neumann Jensen 

 

65 år 

04-02-13  Poul Bent Rasmussen 

14-02-13  John Fejer Nielsen 

15-02-13  Bruno From Jørgensen 

13-04-13  Jørgen Erik Lind Poulsen 

28-04-13  Jørgen Bernhard Nielsen 

 

60 år 

18-02-13  Torben Krag- Nielsen 

14-04-13  Hans Boie Hansen 

 

50 år 

29-01-13  Benny Harry Johnsen 



REDAKTIONSRULLEN. 

 

Jeg vil starte med at bringe en rettelse.  Frimurerlogen ligger rettelig på Blegdamsvej, hvilket 

jeg udmærket ved, men i øvrigt også hurtigt blev gjort opmærksom på, af et vakst medlem. 

Det er i øvrigt i år 40. sæson Kompasrosen udkommer, så det er jo faktisk en slags jubilæums-

nummer i sidder med! Jeg har selv haft ”fornøjelsen” af at redigere den i nu 13 år, siden jeg 

overtog jobbet efter Edvard Jelen i 2000. 

 

Vi har i bestyrelsen taget konsekvensen af, at sidste års generalforsamling meget hurtigt var 

overstået, så der var lang tid til frokost, så i år starter vi først kl. 10.00, man kan dog møde før 

og få lidt kaffe og morgenbrød, m.m. 

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Skyttelavet, umiddelbart efter den ordinære ge-

neralforsamling. 

Indput til næste nummer er senest den 07. april.                        Venlig hilsen, Redacteuren 

 

 

Nytårshilsen fra Distrikt 3 og Distriktsformanden. 

 

For vores Distrikt 3 blev 2012 et år med megen aktivitet i de 6 afdelinger og vi udførte til stor 

ros de opgaver der blev os pålagt. 

Jeg vil som Landsformanden, også ønske Korsør tillykke med at vi nu er største afdeling. Det 

er mit håb at vi også i 2013 vil holde den plads, også med baggrund i den nuværende med-

lemssammensætning. Den seneste opgørelse viser, at vi er 395 medlemmer, med Esbjerg på 

andenpladsen med 394. 

2013 bliver som sagt året hvor Danmarks Marineforening fylder 100 år. Jeg håber alle afde-

linger i Distrikt 3 vil være med til at markere året med arrangementer der står i hundrede årets 

tegn. Jeg kan i den forbindelse nævne, at vi om få dage fylder 97 år. 

For mit eget vedkommende bliver 2013 året hvor jeg efter 13 år, stopper som distriktsfor-

mand. 

Den 15. februar i Slagelse er jeg på valg, og jeg ønsker ikke at fortsætte. Samtidig med at jeg 

træder ud af Landsbestyrelsen, træder jeg også ud af Forretningsudvalget, jubilarudvalget, 

samt bestyrelsen i Fregatten Jylland. 

Det har været 13 spændende år, hvor jeg landet over har fået mange gode venner, det er da og-

så med en vis vemod, men en gang skal man jo stoppe, især hvis man føler at man ikke kan 

give mere. Jeg er dog rodet ind i 100 års jubilæumsudvalget, så før efter sendemandsmødet 

27. april er det ikke helt slut. 

Til sidst vil jeg gerne på medlemmerne i Korsør Marineforenings vegne takke bestyrelsen for 

det store arbejde der er udført i 2012, og med håbet om et godt Jubilæumsår ønske alle godt 

nytår.           

Edvard Jelen                                               



 

GENERALFORSAMLING 

 
Lørdag den 23. februar 2013, kl. 10.00  

i Marinestuen 

 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Bestyrelsens årsberetning v/ formanden. 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 

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. Steen Jensen, modtager genvalg.  

             Bestyrelsesmedl. Uffe Tvede Jensen, modtager genvalg. 

  Bestyrelsesmedl. Susanne Sønderbye, modtager genvalg. 

 Bestyrelsesmedl. For et år. 

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 ni - tiden, er der morgenskafning med en morgenbitter. Kl. 10.00 

overgår vi til den ordinære generalforsamling, som afvikles efter forretningsorden 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 17. 

februar. 

 

HUSK! Man er kun stemmeberettiget og valgbar ved generalforsamlingen, hvis man har 

betalt sit kontingent og i øvrigt opfylder vedtægternes § 33. 

 

Bestyrelsen. 



KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 

Lørdagsfrokost 9. februar kl. 12.00 

 

Ole kok udbakker Svinekotelet m/pomme risolle, paprikasovs  

og grøntsager julienne. 

Kr. 35,- 

  

 

PUDSEAFTEN 

Torsdag den 14. februar. 

 

Mød op fra kl. 17 og vær med til at få stuen til at tage sig ordentlig ud inden  

Generalforsamlingen. Der vil være lidt at styrke sig på, efter det hårde arbejde. 

 

- - - o O o - - - 

 

Generalforsamling 
Lørdag den 23. februar kl. 10.00 

 

- - - o O o - - - 

 

Bif & frokost 
Lørdag den 9. marts kl. 10.30 

 

Den danske film MARTHA bliver vist i Korsør Bio og bagefter er der  

Martha-frokost i stuen. (Ingen Brottsjø sild). 

Samlet pris: Se tilmelding i stuen.  

Tilmelding fra 02. februar til 03. marts i stuen. 

 

 

 
 

 

 

30 kr´s frokost. 
Lørdag den 13. april kl. 13.00 

 



 

Jubilarer af Marineforeningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

60 år 

Ulrik Luchow 

 

50 år 

Flemming Meldal 

Hans Erik Hansen 

Hans Peter Thomsen 

Kaj Lykke Jensen 

Knud Erik Tjustrup 

Sven Arne Jensen 

 

40 år 

Hans Chr. Christensen 

Jørgen W Jensen 

Knud Aage Keinicke 

Tommy Brøgger Larsen 

 

25 år 

Henning Jensen 

Verner Bech 

 

Mød op på Generalforsamlingen og få overrakt tegnet. 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
09. februar kl. 12.00  Lørdagsfrokost 
 
14. februar kl. 17.00  Pudseaften 
 
23. februar kl. 10.00  Generalforsamling 
 
09. marts kl. 10.30  Martha vises i Bio, derefter Marthafrokost i stuen 
 
13. april kl. 13.00   30 kr´s frokost 
 
27. april     Sendemandsmøde 
 
16. maj kl. 17.00   Pudseaften 
 
25. maj kl. 08.00   Fregatskydning 
 
03. august     Sommerudflugt 
 
29. august kl. 10.00  Krans i Rådhushaven 
 
29. august kl. 17.00  Pudseaften 
 
05. september kl. 0730 Flagdag for udsendte 
 
07. september kl. 18.00 Skipperfest 
 
12. oktober kl. 13.00  Åleskafning 
 
16. november kl. 13.00 Brunkål m/tilbehør 
 
28. november kl. 17.00 Pudseaften 
 
07. december kl. 13.00 Julefrokost 
 
14. december kl. 12.00 Gløgg, æbleskiver og banko 
 
 
 
Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister bliver 
ophængt løbende og som regel ca. 4 uger før. 
 
Aktivitetsprogrammet er tentativt og vil løbende blive opdateret. Ret til ændringer forbe-
holdes! 

AKTIVITETSPROGRAM 2013. 



 

 

 

 

Nytårshilsen fra Landsformanden. 
 

Kære Distriktsformand - kære marineforeningskammerater i Korsør. 

 

Ved Korsør Marineforenings ”Nytårsmønstring” den 6. januar 2013, er det mig en stor 

glæde at kunne overbringe en nytårshilsen. 

 

Først vil jeg benytte lejligheden til at rette en tak for Jeres mange aktiviteter, hvor I syn-

liggør Marineforeningen i lokalområdet på en meget positiv måde, senest ved flagdagen 

den 5. september. Ligeledes påskønner jeg Jeres gode konstruktive samarbejde med Sø-

værnet i Korsør og håber, at I vil fortsætte med det i marineforeningens jubilæumsår 

2013. 

 

Det glæder mig, at I fortsat er i stand til at fastholde og endda forøge Jeres medlemstal. 

Her ved indgangen til 2013, kan jeg tilmed ønske Jer tillykke med titlen som den største 

afdeling i landet - medlemsmæssigt. Det er naturligvis ikke et mål i sig selv at være den 

største forening, men når det kombineres med mange gode aktiviteter, der fremmer for-

eningens formålsparagraf - at styrle nationens interesse for Søværnet og søfarten - er 

det meget positivt, men hvil nu ikke på laurbærbladene, for det forpligter jo også at være 

den største. Så det gælder om at være et godt forbillede for andre og være beredt til at 

hjælpe mindre afdelinger i distriktet når der er behov herfor. Noget jeg ved, at Jeres di-

striktsformand hele tiden har for øje. 

 

Her ved årsskiftet står vi samtidig på tærsklen til vores store jubilæumsår. Et 100 års jubi-

læum som alle skal være med til at fejre og festliggøre, både den 27. april i København i 

forbindelse med sendemandsmødet, men så sandelig også i alle afdelinger landet over. 

Jeg håber at Korsør Marineforening vil bakke op om markeringen af de 100 år i Jeres lo-

kalområde ved flittig brug af rejseudstillingen, samt også huske underskriftsindsamlingen 

til støtte for Fregatten Jylland. 

 

Sluttelig vil jeg sige tak for godt arbejde i 2012 og ønske Jer og jeres familier i Korsør 

Marineforening et godt og lykkebringende nytår og god vind i 2013. 

 

J. OLE LØJE JENSEN 

Landsformand 

 

 

 

 

 

 



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? 


