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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.: 40824862 
tingmarken@gmail.com 
 

SEKRETÆR 
Udlejning af stuen 
Henning Jørgensen 
Tlf.: 29765543 
henningj@c.dk  
 
BEST. MEDLEMMER 
Uffe Tvede Jensen (sangkor) 
Tlf.: 2364 7195 
Uffe.tvede@mail.dk 
 
Hans Slesvig 
Tlf.: 50580773 
sles@live.dk 
 
John Fejer Nielsen  
Tlf.: 2493 8637 
 
Dan Olsen (billard) 
Tlf.: 4275 6355 
olsendan.do@gmail.com 
 
 
 

BANJERMESTER 
Klaus E.F. Jensen 
Tlf.: 20638624 
klausefjensen@gmail. 
com 
 
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 



Lizettes Frokost Cafe 

Halsskovvej 15 · 4220 Korsør · Tlf. 58 36 11 46 

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

Spillehallen 

 
                         Halsskovvej 19 



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 



7 

58370383 

Nygade 6 

Min Bodega 
                           v/ Majbritt Ludvigsen 

 
Linde Allé 32 – 5837 4247 

 

 

Linde Alle 38, Tlf. 50768888 



Sidste nyt fra formanden 

Jul og nytår er vel overstået, og vi er klar til et nyt år i vores gamle forening. 

2017 bliver et ”normalt” år i Marineforeningen, oven på 2016 med jubilæum og sendemandsmøde og stor 

jubilæumsfest. Det bliver dejligt at komme ind i den vante gænge igen, med de arrangementer som vi kender. 

Efteråret bød på en del aktivitet i vor forening, den 12. november havde vi en 30 kr.-frokost som Sirenerne stod for. 

70 personer var mødt op for at spise den dejlige mad og hygge sig i stuen, det blev en dejlig eftermiddag. Stor tak til 

Sirenerne for maden. 

24. november afholdt vi ulkeaften med foredrag om de danske krigssejlere, Morten Bach fra ITF fortalte om sit 

arbejde med krigssejlerne og viste filmen ”Rapport fra de druknede og de glemte”. Det var stærke sager og der var 

meget stille i stuen efter filmen. Vi havde åbnet for ikke-medlemmer til dette arrangement og der kom en del ude 

fra, så det vil vi gøre igen en anden gang. Tak til Morten for en meget spændende aften. 

December bød på den store julefrokost i Marineforeningen. 70 glade mennesker var mødt op til vores julefrokost, 

alle med en lille pakke til auktionen. En ny kok var på opgaven, men det var ikke noget problem. Maden var tip top 

og der var rigeligt af den, alle var glade og alle blev mætte. En stor tak til Anders for at træde til og redde vores 

julefrokost. WELL DONE. Det blev som altid en dejlig dag med sang og bægerklang, og en lille svingom til tonerne fra 

Jens` dejlige musik.  

Juleafslutningen den 17.12. blev som altid et tilløbsstykke. Stuen var fyldt til bristepunktet. Helena og Lise-Lotte 

havde travlt i kabyssen med Gløgg og æbleskiver. Kl. 1200 blev der budt velkommen og der blev skålet og ønsket god 

jul. Da de 300 æbleskiver var spist gik vi over til bankospillet. Der var mange flotte gevinster og der blev spillet 10 spil 

plus et ekstra. Kl. 1600 var det forbi og vi kunne ønske alle en god jul. 

Der skal her lyde en stor tak til Dan, Jens René og Berger for deres store indsats med at samle gevinster ind. WELL 

DONE.  

Der skal også lyde en stor tak til alle vore sponsorer. 

Oplog Korsør – Torvebodegaen – Tinghuskroen – Cirkel K.- Cykelcentret – Storebælt Camping – P.E. Auto – JM 

Radio – Rema 1000 – Din Købmand(Fasanhaven)- Henrik Jensen VVS – Lizettes Frokost Cafè – Korsør Madmarked – 

Johnsen Optik – Jallers Blomster – Fiskehuset v/broen – Tom`s Bageri – Matas – Mysandwich.dk – Korsør Apotek – 

EA Guld-Sølv – Aages Radio – Fotograf Thomas Nielsen – Restaurant Laguna – GUO HUI Asiatisk Restaurant – 

Wilderness Outdoor – Hjerteblomst – Korsør Gardin & Tæppecenter – Korsør Hvidevarecenter – Imerco – 

Grønlund – Under Uret – Din Tøjmand – Gartner Søren – Carl Stahl A/S –Lene Rasmussen – Leif Korfitzen. 

Korsør Marineforening siger mange tak for støtten. 

Stuen var åben i juledagene, og 1. juledag blev der serveret en lille anretning til alle som var i stuen. Der var da også 

godt besøgt i stuen ca. 20 personer var mødt op på denne højtidsdag. Det var rigtig hyggeligt.  

Der skal også lyde et WELL DONE til alle dem, som har givet en hånd med i det forgangen år. Der var mange opgaver 

med jubilæum og sendemandsmøde, og de blev alle løst til UG takket være alle jer hjælpere og det vil jeg gerne sige 

tak for. 

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 vor gode kammerat; 

 

Keld Krogh Jensen 

 

 er gået fra borde. 

 

Vi har mistet en god kammerat. 

Æret være hans minde. 

 

Lindy Olsen 

 

Nye medlemmer i foreningen 

 
Dan Vingaard Jensen 

Willi Vingaard Jensen 

Jens Carsten Skovgaard Jacobsen 

Svend Erik Larsen 

Per Revsbech Mikkelsen 

Connie Gram 

Preben Ulrik Demuth 

Hanne Petersen 

Peter Thomas Petersen 

 

I ønskes velkommen i Marineforeningen 

Der spilles koncentreret ved bankospillet til juleafslutningen, efter glöggen og æbleskiverne 



Fødselsdage 
 

95 år 
20.05.17  Ove Krebs 

 
                                 80 år 

22.04.17  Verner Bech 
 

                                               75 år 
06.03.17  Jens Vagn Jensen 

                             12.03.17  Edward Jelen 
04.04.17  Hans K. Pedersen 

         14.04.17  Herluf Valdemar Brandt 
 11.05.17  Svend Christensen 
  21.05.17  Mogens P. Larsen 
 
                  70 år 
 13.03.17  Jim Varley Olsen 
 18.03.17  Mogens Jørgensen 
 24.03.17  Birthe Thomsen 
 25.03.17  Kurt Sørensen 
 27.03.17  Bent Pedersen 
 02.04.17  Bjarne Jensen 
 10.04.17  Brian Henriksen 
 16.04.17  Frederik Pedersen 
 10.05.17  Verner Jensen 
 

  65 år 
               22.03.17  Niels Andreasen 
               08.04.17  Steen Lynge Jensen 
               14.04.17  Ivan Sørensen 
               24.04.17  Mirek J. Hvid 
               09.05.17  Jens Jørgen Aaby 
                                  60 år 
               01.04.17  Brian Møller Ottesen 
                                  50 År 

                             08.03.17  Henrik Primdal Olesen        
                        

                  Marineforeningen ønsker tillykke. 



Redaktionsrullen. 

 

Glædeligt nytår alle læsere. Jeg håber I er kommet rigtig godt ind i det nye år og så må vi jo se 

hvad 2017 bringer. 

Med hensyn til bladet som du nu læser, så ser bestyrelsen sig nødsaget til at indskrænke, så det 

fremover udkommer tre gange årligt, i stedet for fire gange. Det bunder ud i, at udgifter og 

indtægter ikke rigtig matcher hinanden. Priser til fremstilling, forsendelse, udbringning, m.v. er 

steget og annonceindtægter er faldet. Men jeg har også set, at det faktisk slet ikke er nødvendigt 

at udgive det fire gange årligt, for at få de nødvendige informationer ud, så det har nok været lidt 

luksuriøst med fire numre. Fremover vil bladet lande hos Jer ca. 1. februar; 1. juni og 1. oktober. 

I år genoptager vi Fregatskydningen, som var suspenderet sidste år på grund af jubilæums- og 

Sendemandsmøde-aktiviteter. Det har altid været et stort tilløbsstykke, så jeg håber at rigtig 

mange medlemmer vil deltage i år. Det plejer at være en utrolig hyggelig dag på Magleø 

skydebaner, med morgenskafning, skydning, god frokost og hyggeligt, kammeratligt samvær i 

forhåbentlig godt vejr.  

Bestyrelsen har besluttet, at de penge som bliver lagt i indsamlings bøsserne i stuen, vil gå til 

projekt ”Bevar Bien”. Hvis det bliver til noget, kan vi donere en eller anden form for økonomisk 

hjælp til projektet. Foreningen er repræsenteret i projektgruppen ved Formanden. 

Så har vi haft en del uklarheder omkring udlån af stuen. Medlemmer kan låne stuen, hvis den ikke 

er optaget af vore egne arrangementer, efter nærmere fastsatte regler. Det er kun til medlemmets 

personlige brug, f.eks. egen rund fødselsdag, jubilæum, bryllup o.l. Yderligere oplysninger kan 

indhentes ved at kontakte Sekretæren eller Formanden og reservering sker ved henvendelse til 

Sekretær Henning Jørgensen.  

For nye medlemmer og andre som kunne være i tvivl, vil jeg lige oplyse om, hvem som kan deltage 

i vores arrangementer. Hvis der ikke står i opslaget, at det kun er for medlemmer, så må man 

gerne medbringe sin hustru eller samlever. Bestyrelsen kan også invitere gæster eller åbne stuen 

for andre. 

Så til sidst vil jeg bare håbe, at vi ses i stuen og mødes til nogle af de mange arrangementer i løbet 

af året, og lige opfordre til, at I bærer jeres medlemsemblem når I kommer i stuen og i anden 

marineforenings-sammenhæng. 

Godt marineforeningsår ønskes hermed af,  

                                                   Redacteuren. 

Deadline til næste nr.: 07. maj. 



 
GENERALFORSAMLING 

 
Lørdag den 25. februar 2017, 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 ikke genvalg.  

              Best.medl. Klaus Jensen, modtager genvalg. 

  Best.medl. Hans Slesvig 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. 

 

 

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 19. 

februar. 

 

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

betalt sit kontingent og i øvrigt opfylder vedtægternes § 33. 

 

Bestyrelsen. 

 



 
 

FREGATSKYDNING 

OG 
JAGTSKYDNING 

 
LØRDAG DEN 20. maj 2017 KL. 0800 

PÅ MAGLEØ SKYDEBANE, PRIS PR. SKYTTE: 

INCL. MORGENMAD, KR. 70,- 

INCL. MORGENMAD OG FROKOST, KR. 160.- 

FOR IKKE SKYTTER: MORGENMAD, KR. 35,- 

                               FROKOST, KR. 90,- 

KL. 0800, SERVERES KAFFE OG MORGENBRØD MED  

EN MORGENBITTER OG DER SKRIVES NUMRE OP. 

 

KL. 0830, AFGÅENDE FREGAT- OG JAGTKAPTAJN GÅR OMBORD. 

 

KL. 0900, FLAGET HEJSES MED SALUT. 

 KAPTAJNERNE OG FORMANDEN INSPICERER SKYTTERNE. 

NYE MEDLEMMER MODTAGER EMBLEM. 

REGLER OPLÆSES OG DOMMERE UDPEGES. 

KL. 0930, SKYDNING OG ØVRIGE AKTIVITETER  

PÅBEGYNDES. 

DER ER FEM-SKUDS-SKYDNING MED LUFTGEVÆRER OG FINE 

PRÆMIER. 

 

                    



 
 
                                    KL. 1200: FROKOST. 

      Frokosten består i år af: Marineret sild m/karrysalat, æg; 
Tarteletter m/høns i asparges; Ribbensteg m/rødkål, surt; Hjemmelavet leverpostej m/ bacon, 
champignon; Frikadeller m/rødkål, samt Osteanretning. 

     Under frokosten er der Amerikansk lotteri. 

 

KL. 1300: SKYDNINGEN GENOPTAGES TIL ALLE SEJL ER SKUDT 

NED OG KRUTKAMRENE ER RAMT. DEREFTER UDNÆVNES DE NYE 

KAPTAJNER 

OG PRÆMIER UDDELES. 

 

KL. CA. 1500, SALUTTERES OG FLAGET NEDHALES. 

 

 

 PRISER:   OBS! 

Øl/vand              : KR. 10,-        KUN MEDLEMMER KAN SKYDE 

Snaps 1/2           : KR. 100,-      TIL FREGATTEN. HUSTRUER  

VIN (1/1)            : KR. 60,-       OG SAMLEVERE SKYDER TIL                              

        JAGTEN.                                      

 

TILMELDING OG BETALING  I MARINESTUEN SENEST SØNDAG 

DEN 14. MAJ.  

HUSK AT KØBE SKYDEKORT…, du kunne jo være heldig!! 

DE SÆLGES I STUEN. 



Kommende arrangementer. 

 

Pudseaften 

Torsdag den 16. februar kl. 1700 

Mød op og vær med til få stuen pæn inden generalforsamlingen. 

Der vil som vanligt være en bid mad og lidt til at skylle ned med, bagefter. 

 

 

30 kr´s frokost 

Lørdag den 18. marts kl. 1300. 

Tilmelding fra 18. februar til 12. marts. 

 

John Mogensen tema-eftermiddag 

Lørdag den 22. april kl. 1300-1730 (ca.) 

 

 

Vi starter kl. 13, med at indtage John´s livret, Hakkebøf m/bløde løg, til tonerne af nogle 

af Johns mange musikalske succeser. Herefter holder Flemming Både (billedet herover), 

et foredrag om John´s liv og levned, krydret med nogle fællessange. Derefter skal vi have 

kaffe, med endnu en af John´s favorit-spiser, nemlig æblekage. Til sidst bliver der spillet 

op til dans indtil ved ca. 1730-tiden hvor det er slut for denne gang.  

Mød frisk op til en god hygge-eftermiddag. Pris kr. 185,- /person.  

Tilmelding fra den 25. marts til den 16. april i stuen.  



 
16. februar       kl. 1700:   Pudseaften 
 
25. februar       kl. 1000:   Generalforsamling 
 
18. marts          kl. 1300:   30 kr´s frokost 
 
22. april            kl. 1300:   Foredrag m/skafning (John Mogensen). 
 
20. maj             kl.  0800:  Fregatskydning 
 
05. august        kl.  ?          Sommerudflugt 
 
02. september  kl.  1800:   Skipperfest. 
 
14. oktober       kl.  1300:   Åleskafning 
 
02. december   kl.  1300:   Julefrokost 
 
16. december   kl.  1200:   Glögg/æbleskiver 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 

ADRESSEÆNDRING 
 

Husk at melde adresseændring til Kassereren , ellers vil du ikke modtage 
Kompasrosen og Under Dannebrog. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halsskovvej 19 



Jubilarer i Korsør afdeling. 
 

 
 

50 års medlemskab af marineforeningen 
 

Jens Peter Jacobsen 
Ole John Hansen 

Hans Jørgen Jensen (Slesvig) 
Frederik Pedersen 

 
25 års medlemskab af marineforeningen 

 
Martin Hansen 

 
Vi kipper med flaget og ønsker tillykke. 

 
Jubilæumstegn vil blive overrakt på generalforsamlingen. 

 

Øverst ses de glade deltagere  fra Ju-
lefrokosten, hvor der var fuldt hus, 
god mad, pakkeauktion og dans bag-
efter. 
 
Nederst lidt fra Nytårsmønstringen 
hvor Formanden taler og ønsker godt 
nytår for de ca. fyrre fremmødte 
medlemmer og pårørende. 
 
Der blev uddelt medlemsemblemer 
til Jens og Ulrik, som også fik et vel-
kommen og et trefoldigt hurra med 
på vejen. 
 



AFS: 
KORSØR  
MARINEFORENING 
SØBATTERIET 3 
4220  KORSØR 

 
 

Tinghus Kroen. 

Algade 52, 4220 Korsør. Telefon: 58372501. 
 

 
 

Tv er nemt og afslappende. 

Men Tinghus Kroen 

er stedet med ØL, P.... og 

Hornmusik. 

 

 
Forår på Tinghus Kroen. 

 

Åbningstider: 

Mandag – Torsdag. 10.00 – 24.00. 

Fredag – Lørdag. 10.00 – 02.00 ( 05.00) 


