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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 
Jens René Jensen 
Tlf.: 5190 8181 
jrjensen.post@gmail.com 
 
 
BESTYR. MEDLEMMER 
 
 
Erik Christiansen 
Tlf.: 6162 1908 
erik@udeside.dk  
 
Dan Olsen (billard) 
Tlf.: 4275 6355 
olsendan.do@gmail.com 
 
Carsten Jørgensen 
Tlf.: 4215 4376 
persille1971@gmail.com 
 
 
 

BANJERMESTER 
Klaus E.F. Jensen 
Tlf.: 2063 8624 
klausefjensen@gmail. 
Com 
 
UDLÅN AF STUEN 
Henning Jørgensen 
Tlf.: 2976 5543 
henningj@c.dk 
 
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
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58370383 

Nygade 6 

 

 

Linde Alle 38, Tlf. 50768888 

Min Bodega 
                           v/ Majbritt Ludvigsen 

 
Linde Allé 32 – 5837 4247 
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Sidste nyt fra formanden 

 

 
Jul og Nytår er vel overstået, og det blev det 2019 og et helt nyt år venter forude. I 

Marineforeningen er vi kommet godt igennem 2018. Vi har igen haft en del arrangementer i 

vor gamle forening med en rigtig god tilslutning, så det ser ud til, at det er det rigtige vi gør. 

Vi har også haft en medlemsfremgang, så vi nu er 445 medlemmer, og er dermed Danmarks 

største afdeling. 

 

Julefrokosten blev igen en dejlig fest med 70 glade og feststemte mennesker. Der blev spist 

godt af den gode mad, som Michael Møller stod for. Musikken blev igen leveret af Jens, der 

som altid var i topform. Auktionen gik også godt med Henning som auktionarius. 

En stor tak til alle som gav en hånd med. 

 

Juleafslutningen havde som altid trukket fuldt hus. Allerede fra kl. 10 kom folk for at få en 

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

æbleskiver. Kl. 1200 blev der budt velkommen, og snart var alle i gang med gløggen og 

æbleskiverne. Kl. 1300 var Dan og Ib klar med det første tal, og bankospillet kunne begynde. 

Igen var det et flot gevinstbord vi kunne fremvise, men alle disse flotte gevinster kommer 

ikke af sig selv, så en stor tak til alle som har været rundt hos byens handlende for at samle 

gevinster ind. Der blev spillet til kl. 1500, så var det forbi, nogle gik hjem med mange 

præmier og nogle gik bare hjem. Der blev ønsket en 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 1.  juledag, hvor Lise-Lotte og formanden havde rigget lidt frokost 

til, og igen i år var der et fint besøg, så det blev en hyggelig dag i stuen. 

 

Korsør Marineforening er en aktiv forening, og vi i bestyrelsen er klar til at møde det nye år 

med hvad der måtte komme af udfordringer. Vi håber, at medlemmerne stadig vil bakke op 

om de tiltag, som vi måtte komme med, for der skal være liv og glæde og godt 

kammeratskab i vores gamle forening. 

 

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 



Nye medlemmer i afdelingen 

 
Michael Vegara Fobian 

Steen Ejler Engstrøm 

Lasse Bjørk Jørgensen 

Steen Andersen 

Ditte Dyreborg 

Jan Lange Hansen 

Lasse Kenneth Hansen 

 
I Ønskes velkommen i Marineforeningen 

 

Mindeord. 

Vi har med sorg modtaget meddelelse om, 

at vore gode kammerater; 

Æresmedlem 

Harry Nielsen 

og 

Jens Chr. Hartmeyer 

Curt Hauge-Nielsen 

Keld Frank 

Viver S. Greisdal 

Knud Jensen 

er gået fra borde. 

Vi har mistet seks gode kammerater. 

Æret være deres minde 

Lindy Olsen 



Fødselsdage 
                                       

80 år 

                          Bent Jørgensen                                             06.03.19 

Sverri Salmony     19.03.19 

Bent Christiansen    24.03.19 

Warny Nielsen     27.03.19 

Martin Hansen     27.04.19 

 

75 år 

Dennis Andersen     28.02.19 

Palle J. Christensen    21.03.19 

Ole John Hansen     21.04.19 

Knud-Erik Tjustrup    18.05.19 

 

70 år 

Jan Olsen      08.03.19 

Kurt Sørensen     25.03.19 

Johannes Flintholm    10.04.19 

Leif Jørgensen     26.04.19 

                          Kurt F.Petersen          10.05.19 

 

65 år 

Per Revsbech Mikkelsen   11.04.19 

 

60 år 

Anita Christensen    19.02.19 

Per Alex Jensen     05.03.19 

Leif Skeel Nielsen    22.04.19 

 

50 år 

Peter F. Hansen     04.02.19 

Renè Nielsen     05.02.19 

 

40 år 

Kim Hartvig Larsen    19.02.19 

Daniel Mellon Kanstrup   09.04.19 

 

Marineforeningen ønsker tillykke. 



 

 

 

 

Redaktionsrullen 

 

Vi er nu allerede kommet en måned ind i det nye marineforenings år og med det første 

nummer af bladet, bringes de arrangementer som bestyrelsen har på programmet for 

omkring første halvår, og vi håber at det falder i jeres smag og at der bliver god opbakning 

til aktiviteterne. 

Med hensyn til Generalforsamlingen så husk, at hvis man har forslag man vil have 

behandlet, så skal de skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelsen af 

generalforsamlingen.  

Jeg kan oplyse for de som det vedrører, at Flådestationens pensionistdag bliver den 7. maj. 

 Til Fregatskydningen i år vil vi gentage succesen med en pølsevogn til frokost. Det viste sig, 

at det var en enorm lettelse, ikke at skulle stå for frokost med alt hvad det indebærer af 

indkøb, tilberedning, servering, afrydning, opvask og transport, m.m.  

Sommerudflugten den 3. august i år, vil blive en tur til Langelandsfortet (LF) med 

efterfølgende frokost i Svendborg Marineforening. Selv om vi for nogle år siden har været 

på LF, så har fortet siden udvidet deres udstilling og formidling om ”Den kolde krig” i en 

sådan grad, at der er al mulig grund til at se / gense det. 

Jeg vil lige erindre om, at Kompasrosen kan læses på hjemmesiden, og hvis der iblandt de, 

der får det med posten, skulle være nogle som ikke har behov for at få det tilsendt, så send 

mig gerne en mail, tak. 

Jeg slutter så, med at ønske os alle et godt år, med mange dejlige sammenkomster og timer 

i foreningen.     

Med orlogshilsen…                      

                                                                 Redacteuren 

Deadline næste nr.: 5.maj 2019. 



 
GENERALFORSAMLING 

 
Lørdag den 23. februar 2019, 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. Hans Slesvig Jensen, modtager ikke genvalg.  

              Best.medl. Klaus Jensen, modtager genvalg. 

  Best.medl. Jens René 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 17. 

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 Marineforening 

 
40 års medlemskab: 

Kurt Steen Jensen 

John Fejer Nielsen 

Leif Petersen Paaske 

 
25 års Medlemskab: 

Ove Krebs 

 
Vi siger tillykke til jer alle 

med et trefoldigt leve. 

 
Jubilartegn overrækkes på Generalforsamlingen. 

 
BILLARD AFSLUTNING 

 
Sæsonens billardturnering afsluttes fredag den 10. maj, med spisning i stuen. 

 
Tilmeldingsliste ophænges i god tid inden. 

 
Hilsen Dan Olsen 



Kommende arrangementer                                                                                               

Pudsedag torsdag den 21. februar. 

 

Fra kl. 14.00 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 16. marts, kl. 1300 

Det bliver Sirenerne som står for maden. 

Tilmelding fra 16. februar til 10. marts, i stuen. 

 

 

Foredrag 

Torsdag den 21. marts kl. 1900 - 2200 

 

Vores medlem Orlogskaptajn Ditte Dyreborg, som af Søværnet/Forsvaret var stillet til 

rådighed for politiet, som ubådsekspert i forbindelse med ubådssagen mod Peter Madsen, vil 

berette om hele forløbet i sagen, fra ubåden sank og til Peter Madsen blev anklaget for drabet 

på journalisten Kim Wahl. Det er en nærmest uhyggelig fortælling, men uhyre interessant.  

Der vil være stillet kaffe / småkager frem, som man kan benytte sig af, hvis man lægger en 

skilling i en af indsamlingsbøsserne. 

 

 

 



 

 

Fregatskydning 

 

Lørdag d. 25. 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 19. maj. Der sælges Skydekort i stuen. 



 
 
21. februar  kl. 1400: Pudsedag  
 
23. februar  kl. 1000: Generalforsamling 
 
16. marts  kl. 1300: 30 kr´s frokost 
 
21. marts  kl. 1900: Foredrag 
 
10. maj   kl. 1700: Billard afslutning 
 
25. maj   kl. 0800: Fregatskydning 
 
03. august  kl. ?      : Sommerudflugt 
 
07. september kl. 1800: Skipperfest 
 
07. december kl. 1300: Julefrokost 
 
 
 
 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 



Marineforeningen vil gerne bringe en stor TAK 

til følgende, som har bidraget til vores julebankospil. 

 
Flådestation Korsør – Torvebodegaen – Tinghuskroen – Cafè Lime - 

Jimmi din tøjmand – Frisør hos Peter – Cafè Vandkanten – Korsør Hvidevarecenter – 

Under uret – EA guld og sølv - Korsør Cykelcenter – Rema 1000, Skovvej –   

Guo Hui - Fotograf Thomas Nielsen – VVS Henrik Jensen – Nybolig - Min Bodega – 

P.E. Auto – Flügger farver – Hjerte Blomster - Steen Andersen Tømrer & 

Snedkerfirma – Laila Rydell - Klinik for fodterapi – Min Købmand, Fasanhaven. 

 
Støt vore sponsorer, de støtter os! 

 

Vi ønsker alle et godt og lykkebringende Nytår. 



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) 


