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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. 



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
58370383 



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 



 
 

Sandwich - Smørrebrød 
Picnickurv - Reception 
Diner  Transportable  

 

Lizettes Frokost Cafe 
Algade 28 a · 4220 Korsør · Tlf. 58 36 11 46 

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



Åben alle dage kl. 10.00 - 22.00

HAVNEARKADEN 5   KORSØR
TLF. 58 35 35 01

 
Frokost 

 
 

A la carte 

 
Måneds- 

menu 
 

Pizza 



H. Chr. Müllers



Nyt fra formanden. 
 
 
07-02-09 
Lørdagsfrokosten var et tilløbsstykke uden lige. Ole havde 
tryllet med Gule ærter med alt hvad der til hører. Stuen var fyldt med glade mennesker der 
tog fra. 40 personer var der lavet til, men han kunne have solgt endnu flere portioner, så det 
ved vi til næste gang. Godt gået Ole. 
 
 
19-02-09 
Pudseaften 13 var mødt frem for at gnide lidt på tingene 
Det var igen en hyggelig aften, med lidt godt til halsen og ganen. 
 
 
28-02-09 
Generalforsamlingen var hurtigt overstået der var intet at bemærke, så vi gik hurtigt over til 
valg til bestyrelsen, 
På valg var Mogens kasserer han blev genvalgt. Steen Jensen blev genvalgt. Susanne Søn-
derby blev genvalgt. Uffe Tvede Jensen blev genvalgt. John Fejer Nielsen blev valgt ind i 
bestyrelsen. 1`ste suppleant blev Lindy Olsen og 
anden suppleant blev Dan Olsen. 
Vi siger velkommen til dem. 
Vi udnævnte endvidere Frederik Pedersen til æresmedlem af afdelingen.  
 
 
14-03-09 
30 kr. frokosten var igen et tilløbsstykke med 57 tilmeldte, det var billardpigerne der stod 
for menuen, og det må de gerne igen. Der var fart på lige fra begyndelsen og alle morede 
sig til langt ud på aftenen, det sluttede med lidt sang og dans, så der blev ikke lukket før kl. 
20.30 en rigtig god frokost. 
 

Jørgen Olsen 

Nye Medlemmer 
 

John Bendt Andersen 
Svend Erik Madsen 

Thomas Michael Breuning Nielsen 
 

I ønskes velkommen i afdelingen. 



 
Mindeord 

 
Det er med sorg jeg må meddele, at fire af vores 
gode kammerater er gået fra borde siden sidst. 

 
Finn Flintholm 
Otto Søgaard 

Willy Ole Henriksen 
Jørgen Segato 

 
De vil blive savnet. 

 
Æret være deres minde. 

 
Jørgen Olsen 



Fødselsdage 

 
 
 

 
 

75 år 
Niels Regner Rasmussen d. 24-05-09 

Aage Henning Jensen d. 26-05-09 
 

70 år 
  Kurt Andersen d.07-06-09 
Knud Svendsen d.25-06-09 

 
  65 år 

Knud Erik Tjustrup d. 18-05-09 
Erik Borg d.15-06-09 

 
50 år 

Peter Kjeldsen d. 19-06-09 
Frank Fabricius Larson Høeg d.20-06-09 

 
Vi siger tillykke.  



REDAKTIONSRULLEN 
 
Vi må nok ud fra tilmeldingerne se i øjnene, at vores intention om at holde fastelavnsarrange-
menter ikke er holdbar. Der er nok så mange andre steder man slår katten af tønden, at der ik-
ke er behov for et arrangement i vores regi, så det dropper vi til næste år.  
Til gengæld er det blevet en succes, når Ole kok hver den første lørdag i måneden holder 
skafning i stuen. Det håber vi han fortsætter med i efteråret. 
 
Efter Torskegildet hvor vi også skød til ”MUGGEN”, har der været spørgsmål fra nogle om, 
hvorfor det hedder ”MUGGEN”. 
En mugge er et gammelt ord for et krus eller bæger, så derfor hedder vores præmie som vi 
skyder om, og som er et kobberkrus, altså ”MUGGEN”. 
Det er i øvrigt indstiftet i 1969, så i år var det altså 40. gang vi skød til det! Det kan vindes til 
ejendom, hvis man vinder det 3 gange i træk eller 5 gange i alt. Det er der dog ingen som 
endnu har kunnet klare, men det var John ”krølle” som vandt i år, tillykke. 
  
Næste arrangement, Fregatskydningen den 23. maj, håber vi bliver tilsmilet af godt vejr og 
rigtig mange glade deltagere. Bestyrelsen forsøger i hvert fald af alle kræfter, at få banket et 
”kanon” 25 års arrangement sammen, så tag i stuen og skriv jer på tilmeldingen.  
Skulle der i medlemskredsen være nogle, som frivilligt vil stille deres arbejdskraft og eksper-
tise til rådighed, så ring til formanden og sig til. Der er altid noget at hjælpe til med. 
 
Når Fregatskydningen er overstået, så har vi ikke planlagte arrangementer før sommerudflug-
ten den 15. august. Dermed ikke sagt at alt står stille. Stuen har stadig åbent lørdag/søndag 
hele sommeren og det kan jo være herligt at sidde i solskin ved bordene udenfor og indtage 
lidt væske. Og måske madpakken? 
 
Åbningstider i stuen er i øvrigt stadig: Lørdag 10 – 16 og søndag 10 – 14 
 
Hermed vil jeg ønske alle læsere en god sommer. 
     Redacteuren. 
Deadline, næste nummer: 5. juli. 
 

 
 

  
 
 
 
  



 
 
 
 

HVAD ER DETTE?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette er en konkurrence hvor jeg bringer et billede af en genstand fra den maritime ver-
den. Læsere kan så give et bud på navn, anvendelse, evt. alder m.m., og gerne lidt for-
tælling fra egen erfaring med anvendelsen. 
Svaret på denne genstand skal afleveres i FORSLAGSKASSEN i entréen i stuen, se-
nest den 5. juli. Der bliver trukket lod blandt korrekte besvarelser og den udtrukne vil få 
en præmie. KUN ET SVAR PR. MEDLEM. 

AKTIVITETSPROGRAM RESTEN AF 2009.  
 
 
23. maj kl. 08.00   Fregatskydning (25 års jubilæum) 
 
15. august    Sommerudflugt   
 
27. august kl. 17.00   Pudseaften 
 
05. september kl. 18.00  Skipperfest 
 
17. oktober kl. 13.00  Åleskafning 
 
05. november fra kl. 17.00 Pudseaften 
 
14. november kl. 13.00  30. kr´s frokost 
 
05. december kl. 13.00  Julefrokost 
 
19. december kl. 12.00  Gløgg m/æbleskiver og banko 
 
27. december kl. 15.00  Juletræsfest 
 
Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister bliver 
ophængt løbende og som regel ca. 4 uger før.  



 
 

25 ÅRS 
FREGATSKYDNING 

OG 
JAGTSKYDNING 

 
 

LØRDAG DEN 23. maj 2008 KL. 0800 
PÅ MAGLEØ SKYDEBANE, 

 PRIS PR. SKYTTE: 
INCL. MORGENMAD, KR. 75,- 

INCL. MORGENMAD OG FROKOST, KR. 135.- 
FOR IKKE SKYTTER: MORGENMAD, KR. 35,- 

                               FROKOST, KR. 60,- 
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, KAST MED 

KASTELINE, m.m. OG FINE PRÆMIER. 
 

 
 

 



 

  KL. 1200: JUBILÆUMS-FROKOST . 
Frokosten består af den sædvanlige gode buffet. 

 

Menu  
Marineret sild m/½ æg og løg salat 

Stegt sild i lage 
Hjemmelavet leverpostej m/bacon og champignon 

Ribbensteg m/rødkål 
Tarteletter m/høns i asparges 

Mørbradbøf m/løg og champignon 
Ost m/druer 

 
     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                      : KR. 10,-        KUN MEDLEMMER KAN SKYDE 
VAND                 : KR.  6,-        TIL FREGATTEN. HUSTRUER  
VIN (1/1)            : KR. 60,-       OG SAMLEVERE SKYDER TIL                       
PØLSE m/ BRØD : KR. 15,-        JAGTEN.                                      
 
TILMELDING OG BETALING  KAN SKE I MARINESTUEN SENEST 
SØNDAG DEN 17. MAJ.  
 
HUSK AT KØBE SKYDEKORT…, du kunne jo være heldig!! 
DE SÆLGES I STUEN. 



Jubilarer Søværnet 2009 
 

60 år 
 

Hans Mejling 
Harry Nielsen 

Knud Aage Madsen 
Niels Senius Rønn 

Peter Hoffmann Jensen 
Ulrik Luckow 

 
50 år 

 
Edward Jelen 

Erik Benee Petersen 
Ib Nielsen 

Erik Holst Bahnsen 
Geert Wagner Hansen 

Ib Helligsøe Christensen 
Jørn Georg Mikkelsen 

Martin T Andersen 
Poul Marott 

Sverri Salmony 
Vagn Bjerge Jensen 

 
 

40 år 
 

Erik Krogh 
Erland Jørgensen 

Erling Poulsen Jepsen 
Henrik Jens Lykkeberg 

Jack T Nielsen 
Jørgen Bernhard Nielsen 

John Fejer Nielsen 
Klaus Erik Frimand 

Niels Andreasen 
Peter Laursen 



Nyt fra Billard 
 
D 13/3 2009 kl.16.00  afholdt vi vores turnering mod Teglværksparken på deres 
hjemmebane. Vi havde igen stillet et hold som jeg mente kunne matche hjemmeholdet. 
Men ak og ve, vi fik vel nok et af de største nederlag i mandsminde, kun 2 af vores 
spillere, Claus og Bjørn levede op til vanlig standard, så det skal der laves om på til 
næste gang, hvor vi har hjemmebane. Man kunne måske tænke sig at man for at skærpe 
mændene, og tage nogle af pigerne med. Hvem ved??? 
 
Men nok om det triste resultat (Teglværksparken  betaler igen for gravering, 
dog en ringe trøst). Efter spillet havde personalet i Centeret dækket flot op til den 
efterfølgende spisning af smørrebrød. Brændevinen gik rundt hvor begge hold som 
vanligt giver en flaske. Snakken gik og vi hyggede nogle timer inden der blev sagt 
Farvel og Tak for en god dag. 
 
                                                                       Hilsen Henning Jørgensen 
 
 
 
 

Nyt fra Sangkoret 
 

Sangkoret har afsluttet vintersæsonen den 17. april med et lille aftenarrangement, hvor vi hav-
de inviteret vore koner til at høre hvad vi har opnået i løbet af efteråret og vinteren. Det vakte 
stor begejstring, ikke kun maden og drikkelsen, men også de sange vi præsenterede for dem, 
var der stor anerkendelse for. Det har således ikke været helt forgæves at møde til øveaftener-
ne. 
Vi starter igen den 25. august, så hvis der skulle være nogle som har lyst til at være med, så 
mød op. 

Theis. 

Adresseændringer skal sendes til. 
 
Mogens Larsen 
Tingmarken 8 
5700 Svendborg 
E-mail: mp@larsen.mail.dk 
 
Eller afleveres i stuen. 
Det er vigtigt at du meddeler os din nye adresse ellers får du 
ikke dine blade. 

Flytteoplysninger 



       Billardafslutning D 8-4-2009 
 
Vi var samlet 32 mænd og damer til vores årlige afslutning af  Billardturneringen  2008/2009 
Kl.16.00 startede vi. Jeg havde efter bedste evne lavet 5 blandede hold, som skulle dyste mod 
Hinanden.  Efter et par timer stod det klart at hold 5 med Holdkaptajn Bente, Karen, Jørgen Å, 
Bjarne og Gunnar Tævede Hold 4 med Linda, Ulla, Claus, Walther og Bo. 80-54.i Finalen. 
Men ellers var alle Hold ganske jævnbyrdige. Så ved Præmieoverrækkelsen hvor første Præ-
mien er en hel flaske Snaps og i dagens anledning et Påskeæg. Anden Præmien er ½ flaske 
snaps også her var der Påskeæg. Og 3 Præmien fik også et lille Påskeæg. Det er jo ikke de sto-
re præmie der spilles om Men retten til at kunne Håne de andre er jo i sig selv, bedre end guld 
og sølv, og her kan jeg da tilføje at den blev flittigt benyttet i den efterfølgende spisning. 
Selve turneringen blev i år, afviklet både for Mænd og Damer, og det forventer jeg også at den 
vil gøre næste sæson, for opbakningen er i hvert fald til stede, og det glæder mig meget. 
 
Vinder hos mændene blev i år 1.plads Lars Henrichsen, 2. plads Preben Frederiksen og 3. 
plads Arne Dahl. Hos Damerne 1.plads Vita Jørgensen, 2. plads Susanne Sønderby, 3.plads 
Gurli Flintholm. 
Som noget nyt blev Poppes Pris uddelt for første gang og den gik til Susanne Frandsen. 
Præmierne er som bekendt en Billardkø til første præmien. 2 præmien blev i år sponseret af 
Susanne og Kuskehuset med et gavekort Stor Tak for det. 3.præmien 2 flasker fra huset. 
Jeg vil også prøve næste år om jeg kan finde nogen som vil være interesseret i at støtte os 
med  præmie, ( kø, gavekort m.m.) 
Jeg kan endvidere oplyse at Lars har henvendt sig til mig og tilkendegivet at han ikke stiller 
op til turnering næste år,  ( men vil gerne tage Barvagter) for at give jer andre en chance, til 
at vinde Køen. Så få gang i skoene, gå i træning, mød op når sæsonen starter, og kæmp i har 
nu chancen. 
 
Efter præmieoverrækkelse og diplomer forsatte vi videre til maden, også denne gang havde 
vores gode madmor, Anna fra Bagercafeen smurt nogle rigtige gode stykker smørrebrød. Og 
støtte med Brændevin. En stor tak for det. Håber at vi i den nye sæson kan trækker på dig igen. 
Mad og brændevin blev skyllet indenbords og jeg kan garantere at ingen manglede, for der var 
½ flaske brændevin i overskud, den må vi prøve at få drukket i den nye sæson. Der blev som 
sædvanligt snakket, sunget og danset m.m. til kl. 24.00 der var alle blevet trætte så det var pas-
sende at slutte. Også denne gang var der frivillige der gik ind og gav en hjælpende hånd med 
arrangementet mange Tak for hjælpen. 
 
Til orientering: Billard spiller videre for mændene til Onsdag  D.27/5 2009 Derefter er der 
Sommerlukket. Mere om opstart senere. Damerne er stoppet efter Afslutning, men er  
selvfølgelig velkomne hver onsdag til at spille, hvis i har lyst. 
 
Til sidst vil jeg ønske jer alle en god sommer, og håber vi ses i den nye sæson. 
 
                                                                                 Venlig hilsen 
                                                                                     Henning. 







Hos Jomfruen 
v/Jonna & Jane 

Kirkepladsen 2-4220 Korsør 
Tlf. 58352232 

 

Vi mødes på --
ZANZIBAR

Halskovvej 16,
Tlf.: 58 37 40 29



Her kan du få din annonce, 
for kun kr. 800,- + moms. 
Bladet udkommer i 550 expl. 4 gange årligt. 
 
Henvendelse til næstformanden (se side 2) 



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



AFS: 
KORSØR  
MARINEFORENING 
SØBATTERIET 3 
4220  KORSØR 

B 

 

Sommer åbnings 

tider 

Mandag - Torsdag      11:00 – 22:00? 
Fredag - Lørdag  10:00 – 02:00 
Søndag    10:00 – 22:00? 


