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KORSØR AFDELING STIFTET 1916

FORMAND 

Lindy Olsen 

Sylowsvej 53 B 

4220 Korsør 

Tlf.:58353005 

ll.olsen@mail.dk 

 

NÆSTFORMAND 

og SKYTTELAV 

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 

Udlejning af stuen 

Henning Jørgensen 

Tlf.: 29765543 

henningj@c.dk  

 

BEST. MEDLEMMER 

Uffe Tvede Jensen (sangkor) 

Tlf.: 2364 7195 

 

Susanne Sønderbye 

Tlf.: 4132 6111 

blondieinez@ofir.dk 

 

John Fejer Nielsen  

Tlf.: 2493 8637 

 

Dan Olsen (billard) 

Tlf.: 4275 6355 

olsendan.do@gmail.com 

 

 
 

BANJERMESTER 

Steen Jensen 

Tlf.: 3057 7216 

 

 

KOMPASROSENS AN-

SVARSH. REDAK. 

OG ANNONCER 

Næstformanden 

theis.rosschou@mail.dk 

 

 

DISTRIKT III 

DISTRIKTFORMAND 

Søren Brusgaard 

Tlf.: 2142 3014 

ksbrusgaard@gmail.com 

 

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 



 

Åbningstider:  Mandag – Onsdag  10.00 – 17.30; Torsdag – Fredag 10.00 – 18.00; Lørdag 9.30 – 14.00 



 

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 

 

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

Nygade 9 

 
 
 
 
 
         

 

 
 
 
 
 
         

 



7 

58370383 

Nygade 6 

Min Bodega 
                           v/ Majbritt Ludvigsen 

 
Linde Allé 32 – 5837 4247 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste nyt fra formanden 

 

Så fik vi overstået jul og nytår, og er klar til et helt nyt år i Marineforeningen. 

December blev som altid en travl måned i foreningen. Vi havde vores 

julefrokost d.6.12. og det blev som altid en dejlig fest. Der var fuldt hus. 70 

personer var mødt i stuen alle med en lille julepakke til den store auktion. 

Musikken og maden var klar og snart var der gang i skålesangene. Efter 

maden var det tid til auktion over de medbragte pakker, og der blev budt så 

det var en lyst. Efter en time var alle pakker væk. Så var det tid til dans på 

dækket, og dansen gik til kl. 2000. Igen blev det en god dag i 

marineforeningen. 

Den 20.12. var der juleafslutning i stuen med gløgg og æbleskiver og derefter 

banko. Der var fyldt op i stuen. Ca. 100 personer var mødt op, og der blev 

julehygget. Helena og Lise-Lotte havde travlt i kabyssen med gløggen og 

æbleskiverne. Kl. 1300 gik vi i gang med bankospillet. Der blev spillet om 

stege og ænder samt sponsorgaver. Kl. 1530 var det slut, og der blev ønsket 

god jul. En god og hyggelig tradition vi har der. 

En stor tak skal lyde til vore sponsorer : 

Torvebodegaen – Halskov Bodega – Golf Cafeen – Cafe Bæltstedet -  

Jallers Blomster – Fotograf Thomas Nielsen – Spar Fasanhaven – 

Korsør Auto – P.E. Biler Aps. – Carl Stahl A/S. 

Mange tak for jeres bidrag.  

Den 03. januar blev der afholdt Nytårsmønstring. Det blev en hyggelig dag i 

stuen. Der var mødt 60-65 personer op for at ønske godt nytår. Tre nye 

medlemmer fik overrakt deres emblem og budt velkommen i foreningen.  

Tak til Åse og Willy for det dejlige sildebord, som blev nydt af alle de 

fremmødte.  

 

  



Fødselsdage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2015 bliver et travlt år i vores gamle forening, vi skal have vores 100 års 

jubilæum på plads, samt et sendemandsmøde i 2016, så der bliver nok at se 

til. Der skal bruges en del folk til disse arrangementer. Så skulle der sidde 

nogle, der godt kunne tænke sig at give en hånd med, så kom ned i stuen og 

skriv jer på listen, så vil I blive kontaktet. 

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer og deres familier, vore sponsorer og 

annoncører samt alle på Flådestation Korsør et godt og lykkebringende nytår   

Med Orlogshilsen 

Lindy 

 

  
Mindeord. 

 

Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at vore gode kammerater; 

 

Torben Larsen, 

Poul Marott, 

samt 

Knud Villy Jensen 

 

 er gået fra borde. 

 

Vi har mistet tre gode kammerater. 

Æret være deres minde. 

 

Lindy Olsen 

 

Nye medlemmer i foreningen 
 

Kim Johnny Rasmussen Frier 

Marie-Louise Breuning 

Sonja Lindvig 

Vagner Vinge 

 

 

I ønskes velkommen i Marineforeningen 



 

 

Fødselsdage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
90 år 

18.02.15 Ib Flemming Jensen 
 

80 år 
28.04.15 Kjeld P. Witzner 

 
75 år 

08.02.15 V. Kaj Hansen 
17.02.15 Ejner Stuhr 

17.04.15 Ib Hellingsøe Christensen 
 

70 år 
01.03.15 Jørgen Knudsen 

30.04.15 Jørgen Carl Gothold Madsen 
 

65 år 
04.02.15 Olaf Nielsen 

14.02.15 Henry O’Conchobhair 
14.03.15 Peter Laursen 
12.04.15 Lars Skytte 

 
60 år 

01.02.15 Johnny Buchwald Holte 
22.03.15 Jan Fini Marquart 

19.04.15 Flemming Christian Andersen 
20.04.15 Jørgen Kjeld Fink 

23.04.15 Curt Hauge-Nielsen 
 

50 år 
03.02.15 Sammy Striberg 

 
40 år 

05.04.15 Jan Rasmussen 
 

     

 

Marineforeningen ønsker tillykke. 



 

 

 

 

 

Redaktionsrullen. 

Hermed vil jeg også ønske alle læsere et godt nytår, med håbet om at alle er kommet godt 

med ind i året, som vi så må se hvad bringer. 

Jeg skrev i sidste nummer, at bladets fremtid var lidt usikker, men som I kan se, så har det 

overlevet. Vi har fundet et trykkeri, som har givet os et tilbud vi kan acceptere og således 

fortsat kan udgive bladet 4 gange årligt… ind til videre i hvert fald. 

Et andet blad, nemlig Marineforeningens tidsskrift Under Dannebrog, vil fremover pga. 

besparelser ved forsendelse, blive leveret i Post Danmark-omslaget ”Med Rundt”, som 

også af og til indeholder andre informationer og reklamer. Man modtager det, også selv om 

man har fravalgt reklamer. Så vær opmærksom på dette og lad være med at smide det ud 

uden at kigge det igennem. 

Bestyrelsen har besluttet, at de penge som kommes i bøsserne på baren, samt hvad der evt. 

kommer ind ved entreindtægter ved foredrag o.l., ind til videre, skal gå til ældrecentret 

Teglværkparkens initiativ om at samle ind til en cykel(taxa), som de ældre kan blive kørt 

lidt ud i byen og omegnen i, af de frivillige der agerer som ”chauffører”. I øjeblikket deles 

Korsør, med Skælskør og Slagelse om een cykel, så det bliver ikke til mange ture. Det kan vi 

være med til at lave om på, hvis Teglværksparken får sin egen cykel.  Så hermed lige en 

opfordring til at ”spytte lidt i ”bøssen” . 

En anden opfordring herfra: Mød op på generalforsamlingen og hør hvad som rører sig i 

vores gamle forening, og bliv orienteret om bestyrelsens planer og visioner. Man kan også få 

indflydelse ved at komme med forslag, som i givet fald skal sendes til formanden, så han har 

dem i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

Vi er i øvrigt gået i gang med, at ”genoplive” ulke-aftenerne ved at finde nogle spændende 

foredragsholdere, som forhåbentlig kan lokke mange medlemmer ned i stuen disse 

aftener. Der har været et foredrag, som vores medlem Bjarne Skov Poulsen holdt i 

november, om ”Gerda Tofts” forlis i Nordsøen. Det næste bliver holdt af; Sømand, tidligere 

folketingsmedlem og borgmester i Kalundborg, Tommy Dinesen, som nok skal kunne fange 

tilhørernes opmærksomhed. Han er ikke kedelig! Denne aften vil vi i øvrigt åbne for, at alle 

fra byen og omegnen, som har interesse i det, kan komme ind og høre på. Der vil blive 

opkrævet et mindre beløb i entré, som ubeskåret vil gå til ”cyklen” nævnt længere oppe. 

Indlæg til næste nr. som udkommer ca. 1.maj er meget velkomne, men jeg skal have dem 

senest den 10.april. 

Venlig hilsen,  

Redacteuren. 

     



 

GENERALFORSAMLING 

 
Lørdag den 28. februar 2015, kl. 10.00  

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. Best.medl. Uffe Tvede Jensen, modtager genvalg.  

              Best.medl. Steen Jensen, modtager ikke genvalg. 

  Best.medl. Susanne Sønderbye, modtager ikke 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 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 22. 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 

                                                                                                 

Ulkeaften torsdag d. 12. februar, kl. 1900 

Foredrag af Tommy Dinesen: ”Fra Dæksdreng til borgmester”. 

Tommy fortæller om tiden som ung sømand boende i Korsør hvor han sejlede 10 år 

til søs, derefter tiden som matros i Juelsminde – Kalundborg linien, hvor han flyttede 

til Kalundborg. I 1973 blev han valgt til Vestsjællands amtsråd for SF og i ´81til 

Folketinget hvor han sad i 16 år. Derefter byrådet i Kalundborg, hvoraf 6 år som 

borgmester. 

Adgang for alle interessérede, entré kr. 30,- 

…oOo… 

 

Pudseaften den 19. februar, fra kl. 1700  

Efter pudsning, m.m., er der lidt mad og drikke. 

 

 

 

 

 

 

 

30. kr´s frokost.  

Lørdag den 21. marts, kl. 1300 

Det bliver Sangkoret som står for maden, som vil stå i ”fiskens” tegn. 



 

 

Ulkeaften, d. 24. april, kl. 1900 

Denne aften vil der være foredrag, eller lignende. 

Der vil senere komme opslag i stuen om hvad det bliver. 

:::oOo::: 

Her er nogle indtryk fra Nytårsmønstringen. Tre nye medlemmer modtog 

emblemet. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

AKTIVITETSPROGRAM Jubilarer i Korsør Marineforening 

 

65 år  

Peter Hoffmann Jensen 

40 år 

Steen K. Jensen 

Ole Johansen 

25 år 

Harry Nielsen 

Vi kipper med flaget og ønsker til lykke. 

Jubilartegn uddeles ved Generalforsamlingen. 

 
 

 

 

ADRESSEÆNDRING 

 
Husk at melde adresseændring til Kassereren , ellers vil du ikke modtage 

Kompasrosen og Under Dannebrog. 



 
 
30. januar   kl. 18.00 Torskegilde 
 
12. februar   kl. 19.00 Foredrag v/Tommy Dinesen 
 
19. februar   kl. 17.00 Pudseaften 
 
28. februar   kl. 10.00 Generalforsamling 
 
21. marts   kl. 13.00 30 kr´s frokost (sangkoret) 
 
24. april    kl. 18.00 Ulkeaften 
 
21. maj    kl. 17.00 Pudseaften 
 
30. maj    kl. 09.00 Fregatskydning 
 
08. august   ENO  Sommerudflugt 
 
03. september kl. 17.00 Pudseaften 
 
05. september kl.  18.00 Skipperfest 
 
17. oktober    kl. 13.00 Åleskafning 
 
14. november   kl. 13.00 Skafning i stuen 
 
26. november   kl. 17.00 Pudseaften 
 
05. december   kl. 13.00 Julefrokost 
 
19. december   kl.  12.00 Glögg og bankospil  
 
Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister bli-
ver ophængt løbende og som regel ca. 4 uger før. 
 
Aktivitetsprogrammet er tentativt og vil løbende blive opdateret. Ret til ændringer 
forbeholdes! 
 

 
 

 
 
 
 

AKTIVITETSPROGRAM 





 

Er du til slinger i valsen, 

Så kom og nyd en lille en til halsen 

 

Opvarmet billard bord 

Spilleautomater 

Events 

Levende musik 

 

 Åbningstider: 

Mandag – torsdag  10.00 – 24.00 

Fredag – Lørdag 10.00 – 02.00 ( 05.00 ) 

Søndag  10.00 – 24.00 

Tinghuskroen 

Algade 52, 4220 Korsør, 5837 2501 



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? 


