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KORSØR AFDELING STIFTET 1916

FORMAND 
Lindy Olsen 
Thygesvej 3 
4220 Korsør 
Tlf.:2855 8305 
ll.olsen@mail.dk 
 
NÆSTFORMAND 
og Redaktør 
Theis Rosschou 
Revvej 36 
4220 Korsør 
Tlf.: 2963 7458 
theis.rosschou@mail.dk 
 
KASSERER 
Mogens Larsen 
Tingmarken 8 
5700 Svendborg 
Tlf.: 4082 4862 
tingmarken@gmail.com 
 

SEKRETÆR 
Udlån af stuen 
Henning Jørgensen 
Tlf.: 2976 5543 
henningj@c.dk  
 
BEST. MEDLEMMER 
Jens René Jensen 
Tlf.: 5190 8181 
jrjensen.post@gmail.com 
 
Hans Slesvig 
Tlf.: 5058 0773 
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.: 2063 8624 
klausefjensen@gmail. 
com 
 
SANGKOR 
Uffe Tvede Jensen 
Tlf.: 2364 7195 
Uffe.tvede@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 

 

 

Linde Alle 38, Tlf. 50768888 

Min Bodega 
                           v/ Majbritt Ludvigsen 

 
Linde Allé 32 – 5837 4247 



Sidste nyt fra formanden 

 

Jul og Nytår er vel overstået og et nyt år venter forude. 

I Marineforeningen er vi kommet godt igennem 2017. Det har været et godt og roligt 

år i foreningen, med medlemsfremgang, så det ser helt godt ud. 

Julefrokosten var igen i år en stor succes med 70 glade og feststemte mennesker. 

Den gode julemad fra Mogens blev sat til livs med god appetit og den gode musik 

blev som altid leveret af Jens. Henning stod for auktionen, og jeg hører at 

købelysten var stor. En stor tak til alle som gav en hånd med. 

Årets juleafslutning og bankospil gik også godt, der var som altid fyldt op til sidste 

plads. Helena og Lise-Lotte var på plads i kabyssen, hvor der blev brygget gløgg og 

varmet æbleskiver. Kl. 1200 blev der sagt velkommen og så blev der gået til den. 

Kl.1300 var vi så klar til bankospillet. 

Igen i år var der et flot gevinstbord, og som altid var det sponsor-gaver, som var 

samlet ind af Dan - Renè – Jens-Renè. En stor tak for jeres store arbejde.  

Der blev spillet til Kl. ca.1530. Så var det hele forbi, og der blev ønsket glædelig jul 

og godt nytår. Igen en dejlig dag i vores gamle forening. Her skal også lyde en stor 

tak til alle vore sponsorer. 

Stuen var som altid åben første juledag, hvor Lise-Lotte og formanden havde rigget 

lidt julefrokost til, og igen i år var der godt besøgt. Så det blev en hyggelig dag i 

stuen. 

Bestyrelsen er klar til at møde det nye år med hvad der måtte komme af 

udfordringer, Jeg håber også at medlemmerne er klar til at bakke op om de tiltag, 

som bestyrelsen kommer med. Vi skal jo have en forening med liv og glæde. 

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; 

 

Hans Larsen 

  er gået fra borde. 

 

Vi har mistet en god kammerat. 

Æret være hans minde. 

 

Lindy Olsen 

 

Nye medlemmer i foreningen 

 
Tommy Westerberg 

Ken David Halborg Christensen 

 

I ønskes velkommen i Marineforeningen 

Marineforeningen vil gerne bringe en tak til følgende, som har givet 

bidrag til vores bankospil. 

Torvebodegaen - Tinghuskroen – Min 

Bodega – Pubben – Halsskov Bodega – 

Spor 12 – Lizette`s – P.E.Biler – Guo 

Hui – Cykel Centret – Nordic Cykler – 

Frisør Peter – VVS Henrik Jensen –

Flügger farver – Halskov Camping – 

Vandkanten - 

Under uret - Home –Jyske bank - 

Danbolig – EDC –          Cafe Lime – 

Jimmi din tøjmand – Min Købmand – 

Korsør Apotek - Hos jomfruen – El-Plus 

– Johnsen Optik – Hjerteblomst – 

Grønlund – Boghandleren – Fotograf 

Thomas – Toms Bageri – Sandwich 

Man – JM radio –         EA Guld og Sølv 

– Aages Radio – Jaller`s Blomster – 

Havnegades frugt & grønt – Rema 

1000 Skovvejen – Korsør Gulv & 

tæppeforretning – Sydbank- Nina + 

Lizzy og Lena`s julestue – Carl Stahl A/S 

- Jens Renè – Tove & Bjarne - Oplog 

Korsør – STS.   

Vi ønsker alle et godt og lykkebringende Nytår. 



Fødselsdage 
 
 

                    75 år 
31.03.18       John Tvede Jensen       

 
                    70 år 

                            14.02.18      John Fejer Nielsen 
                            13.04.18      Jørgen Erik Lind Poulsen 
   28.04.18      Jørgen B. Nielsen 
   30.04.18      Niels Peder Fischer 
   17.05.18      Hanne Nørskov 
       
                                   65 år 
  16.02.18        Bent Vang Hansen 
  18.02.18        Torben Krag-Nielsen 
  14.04.18        Hans Boie Hansen 
  08.05.18         Anja A.M.A. Larsen 
  21.05.18        Ole Søgaard 
 
                      60 år 
  19.05.18        Carsten Mandrup Jørgensen 
                                                 
                                               50 år 
  08.02.18         Ronny Gert Jørgensen 
                           16.03.18         Steen Lauritsen 
  03.04.18         Kim Johnny Frier 
  30.05.18          Marianne Petersen 
 

Marineforeningen ønsker tillykke. 

Apropos alder! 
 
Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller. Det er mængden af liv i dine 
år- - 
             Abraham Lincoln 
 
 
En mand er ved at blive gammel, når han kikker på menukortet, før servitricen. 
             Anonym 



 

 

 

 

Redaktionsrullen 

Jeg sidder i en skumringstime, her midt i det mørke december og ser tilbage på året der 

gik. Hvordan er det gået i afdelingen? Tja, mange af arrangementerne er da godt besøgt, 

men her i efteråret har det knebet med tilslutningen til et par af dem. Så tænker man jo lidt 

over hvorfor! Er det ikke interessant nok med et foredrag? Er der pludselig ingen som kan 

lide Brunkål? Eller hvad er årsagen til det ringe fremmøde? Jeg vil opfordre til, at man 

tænker over det, og måske kommer med svarene og forslag til hvad bestyrelsen skal 

arbejde på af tiltag, som I medlemmer finder interessante og attraktive. Man er meget 

velkommen til at sende evt. forslag, eller at fremføre det på generalforsamlingen under 

eventuelt. 

Vi har på opfordring udlånt nogle af afdelingens interessante effekter til udstilling ved 

fregatten Jylland. Hvis udstillingen varet til ind i august, har vi tænkt på at sommerudflugten 

kunne gå til Ebeltoft, så vi ved selvsyn kan opleve den og hele fregatområdet. Det er snart 

mange år siden vi var der sidst. Vi kan så måske få Ebeltoft marineforening til at lave lidt 

frokost til os.  

Fregatskydningen i år bliver på et punkt lidt anderledes, idet vi vil leje en pølsevogn, så 

frokosten bliver pølser og hamburgere ad libitum i to timer…, det kan man da kalde en 

udflugtsmenû. Det vil gøre det lidt lettere i forholdt til tidligere, hvor maden blev tilberedt i 

stuen og blev fragtet over i skyttehuset, hvor hjælpere klarede opdækning, 

anretning/afrigning, opvask m.m. 

Jeg vil lige erindre om, at Kompasrosen også kan læses på hjemmesiden, og hvis der skulle 

være nogen som ikke har behov for at få det tilsendt, så send mig lige en mail, tak. 

Jeg slutter så med at ønske os alle et godt marineforeningsår, med mange dejlige 

sammenkomster og timer i stuen.     

Med orlogshilsen…                      

                                                                 Redacteuren 

Deadline næste nr.: 6.maj 2018. 



 
GENERALFORSAMLING 

 
Lørdag den 24. februar 2018, 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. Formand Lindy Olsen, modtager genvalg. 

b. Best.medl. Dan Olsen, modtager genvalg.  

              Best.medl. Theis Rosschou, modtager genvalg. 

  Best.medl. John Fejer, modtager ikke genvalg. 

 Best.medl. Henning Jørgensen, 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. 

Efter generalforsamlingen serveres der biksemad m/spejlæg til 50 kr. 

 

For at deltage i skafningen skal man tilmelde sig og betale i stuen, senest søndag den 18. 

februar. 

 

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

betalt sit kontingent og i øvrigt opfylder vedtægternes § 33. 

 

Bestyrelsen. 

 



Jubilarer i Korsør afdeling. 
 

 
 

50 års medlemskab af marineforeningen 
 

Adler O.Striberg 
Harly Dybbro 

Geert Wagner Hansen 
Knud Jæger 

 
40 års medlemskab af marineforeningen 

 
Palle Johs. Christensen 

 
             25 års medlemskab af marineforeningen 

 
Knud Pedersen 

Olaf Nielsen 
 

Vi kipper med flaget og ønsker tillykke. 
Jubilæumstegn vil blive overrakt på generalforsamlingen. 

         ---ooOoo--- 

BILLARD 
 

Billard afslutning. 
 

Sæsonens billardturnering afsluttes fredag den 27. april, med spis-
ning i stuen. Tilmeldingsliste ophænges i god tid inden. 



Kommende arrangementer                                                                                               

Pudseaften torsdag den 22. februar. 

 

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

Generalforsamlingen. Efter pudsningen er der lidt mad og drikkelse samt hyggeligt 

kammeratligt samvær. 

Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op. 

 

30. kr´s frokost. 

Lørdag den 24. marts, kl. 1300 

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

Tilmelding fra 17. februar til 18. marts, i stuen. 

 

Fregatskydning 

Lørdag d. 26. maj kl. 0800 i Korsør Skytteforening. 

0800 :  Morgenskafning og uddeling af skyttenumre 

0830 :  Afgående kaptajner går ombord 

0900 : Flaghejsning med salut. Skytter inspiceres og regler oplæses 

0930 : Skydning og 5 skuds skydning begynder 

1200 : Frokost: Pølsevogn ad libitum i 2 timer 

1300 : Skydning genoptages til skibene er ”sænket”. Nye kaptajner 
 udnævnes og præmier overrækkes. 

1500 ca. : Dagen afsluttes med nedhaling af flaget med salut. 

Priser: Skydning: 35,-; Morgenmad: 35,-; Frokost: 95,-; Øl/Vand/vin/snaps: Priser som i 
stuen. 

Tilmelding og betaling i stuen senest 20. maj. Der sælges Skydekort i stuen. 



  

Kanonbåden Falster 

Søsat 3/12 1873, Udg. Flådens tal, 26/2 1919. Depl. 390 t. lxbxd 34,29x8,84x2,64.  500 Hk. 9,8 kn. 

 

Nedenstående beretning er fra et brev, sendt 18. marts år 1900. Det er skrevet af en af min farfars brødre, 

som var værnepligtig Maskinist nr. 235 ombord på Falster, som fra 15. marts - 15. maj dette år, var 

øvelsesskib for værnepligtige maskinister. 

Theis Rosschou. 

 

Kære Forældre! 

Som jeg skrev sidst er jeg nu ombord i Kanonbåden Falster. Vi er cirka 25 Maskinister, 

værnepligtige, og så en 5-6 midlertidige Maskinassistenter, der alle skal ”uddannes” til Assistenter i 

Eskadrens Skibe. Hvis vi havde det fælt på ”Sjælland”, saa har vi det rigtignok endnu fælere her 

ombord. Det allerværste er med Pladsen, eller rettere sagt Pladsmanglen, tænk Eder blot, at vi der 

er 30 Mennesker (og nogle af dem er omtrent lige så store som 2 almindelige Mennesker) stuvede 

sammen i et lille trekantet Rum i Spidsen af Skibet, og der har vi hele Menagen, der sover vi og der 

spiser vi og så videre. I skulle se en Redelighed i Formiddags da vi skulde klæde os om til Paraden. 

Klokken 8 var vi færdig med Rengøringen og kl. 8½ skulde vi møde på dækket til Parade. I den halve 

time skulde vi vadske os, klæde os om, børste sko og spise Frokost og vadske vores Skaffegrejer af; 

thi efter Paraden skulde der være Bakseftersyn, det vil sige Chefen går rundt og stikker Næsen i 

vores Smørkrukker og Tallerkener, for at se om de ere rene; og saa sikken en Redelighed, der er om 

Natten. Hængekøjerne hænger saa tæt Side om Side at det er umuligt at komme op i dem og 

hænge op og surre dem sammen igen uden adskillige Næsestyvere, Sidespark og Albuestød, og saa 

skal alt hvad der foretages gøres i en sådan nederdrægtig Fart, at det er aldeles umuligt at gøre 

det tilfredsstillende. Næ – det er ganske modbydeligt at være Soldat. Op kl. 5 om Morgenen og 

spule Dæk, bare Fødder i Kulde og Regn uha – uha. Ingen Søvn faar vi og næsten heller ingen Mad, 

hvert Fald ikke ordentlig Mad. Rugbrød lige saa meget vi kan æde, Smør-en lille Klat daglig, ikke 

Spor af paalæg og elendig Middagsmad. Naa nu har I vel fået mere end nok af mine Besværinger, 

og da jeg ikke har en Smule godt at fortælle vil jeg hellere bryde af inden det bliver alt for trist, en 

kærlig Hilsen til Eder alle fra Eders hengivne Søn Hannibal. 



 
 
22. februar   kl.1700: Pudseaften 
 
24. februar  kl.1000: Generalforsamling 
 
17. marts  kl.1300: 30 kr´s frokost v/sangkoret 
 
26. maj    kl. 0800: Fregatskydning 
 
04. august  kl. ?      : Sommerudflugt 
 
01. september kl. 1800: Skipperfest   
 
13. oktober  kl. 1300: Åleskafning 
 
01. december kl. 1300: Julefrokost   
 
15. december kl. 1200: Glögg & 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 
forbeholdes! 

AKTIVITETSPROGRAM 

ADRESSEÆNDRING 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halsskovvej 19 



 

HJÆLP!!!! Vi synker….. 

Hvis vi ikke får frivillige matroser og skippere med sønæringsbeviser, til at 

sejle med SKJELSKØR V. 

Kontakt venligst formanden, Niels Christian Nielsen på mobil: 2045 5733, eller på 

mail: ncn@slagelse.dk 



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) 


