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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. 

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



7 

58370383 

Nygade 6 

 

 

Linde Alle 38, Tlf. 50768888 

Min Bodega 
                           v/ Majbritt Ludvigsen 

 
Linde Allé 32 – 5837 4247 



Sidste nyt fra formanden 

 
Foråret er over os og inden længe bliver det vel sommer i Danmark. 

I Marineforeningen har vi som altid noget at lave, i skrivende stund er vi ved at 

forberede Flådestationens pensionistdag, som holdes i marinestuen med ca. 80 

deltagere, det er et stort arbejde men også sjovt, da det er en masse glade mennesker 

vi servicerer. Vi er også i gang med at tilrettelægge vores Fregatskydning. Jo der er 

nok at se til.  

 

Siden sidst har vi haft Generalforsamling, og det blev en god og saglig 

generalforsamling uden de store sværdslag. 80 mand var mødt op til morgenkaffen, 

det må siges at være et godt fremmøde. 

Vi sagde farvel til to bestyrelsesmedlemmer som havde valgt at stoppe efter mange år 

i bestyrelsen. Jeg vil gerne her sige en stor tak til Henning og John for deres arbejde i 

bestyrelsen. 

Som nye bestyrelsesmedlemmer kan vi byde velkommen til Erik og Carsten, og som 

suppleant siger vi velkommen til Klaus Surrow. 

Jens René har overtaget jobbet som Sekretær efter Henning, men Henning vil stadig 

stå for udlån af Marinestuen og det er vi glade for. 

 

I marts måned holdt vi en 30 kr. frokost, som sangkoret stod for. Det blev en dejlig 

dag med fuldt hus og med god mad til alle, og der var rigeligt. Efter maden blev der 

hygget til langt ud på aftenen. En stor tak til alle hjælperne og en stor tak til Carsten, 

der styrede baren. 

 

Sangkoret var blevet inviteret til at synge ved åbningen af den store udstilling 

”Modeller på podiet ” i Ebeltoft, hvor vi her fra Korsør også har bidraget med et 

modelskib samt en klokke. Det blev en lang men god tur til Mols. Vores 

sommerudflugt går derop, hvor vi skal se udstillingen og besøge vennerne i Ebeltoft 

Marineforening. 

 

Den 25. aug. er der åbent hus på Flådestationen. Vi deltager igen i år med en 

udstillingsstand. Derudover holder vi åbent hus i Marinestuen 

Vores fantastiske kor underholder fredag aften i teltet på stejlepladsen, så kom glad til 

disse arrangementer. 

 

Til sidst vil jeg ønske jer alle en god sommer, vi ses i Marinestuen. 

 

Med orlogshilsen 
 

Lindy 
 



 

 

Mindeord. 

Vi har med sorg modtaget meddelelse om,  

at vor gode kammerat 

Knud Pedersen 

er gået fra borde. 

Vi har mistet en god kammerat. 

Æret være hans minde 

Lindy Olsen 

Nye Medlemmer i Foreningen 

 
Martin Glav 

Søren M.Albertsen 

Britton Jørgensen 

 
I Ønskes velkommen i Marineforeningen 

     Erling skyder til ”MUGGEN”                           Årets vinder, Ronny med MUGGEN 



Fødselsdage 
90 år 

Peter H. Jensen                              16.09.18 

85 år 

Ole Dyrby                                        19.07.18 

Bjarne Schøsler                              25.07.18 

Erik Graugaard                             23.09.18 

80 år 

Leif Søndergaard                           17.06.18 

Kurt F. Hansen        26.06.18 

Dan Rye                         16.07.18 

Christian Hansen                29.08.18 

75 år 

Oluf Straarup                     29.06.18 

Knud A. Keinicke                        04.07.18 

Søren P.F. Christensen            14.09.18 

Uffe T. Jensen               19.09.18 

Kaj Hansen       29.09.18 

70 år 

Jørgen Frandsen            28.09.18 

65 år 

Flemming Nielsen                   03.07.18 

60 år 

Poul W. Niemann             11.08.18 

Kim Jørgensen              23.09.18 

50 år 

Brian W. Nielsen             28.06.18 

Rene Berger              31.07.18 

Johnny Jensen              01.08.18 

40 år 

Torben S. Knudsen                    06.07.18 

Michael Stentoft             31.07.18 

Jack V. Madsen                     15.09.18 

30 år 

Frederik Stavnsbjerg            17.07.18 

Thomas M. Jørgensen                                 16.09.18 

 

Foreningen ønsker tillykke. 



Redaktionsrullen. 

 

Hermed årets 2. udgave af medlemsbladet som dækker juni til og med september. 

Ved Torskegildet, blev ”Muggen” vundet af Ronny Jørgensen, med Ronny Jappe som nr. 2 

og Thomas Nilsen på 3´pladsen. Tillykke. 

På Generalforsamlingen udnævnte vi Klaus Frimand Jensen til æresmedlem for hans store 

arbejde i foreningen, tillykke Klaus. Endvidere udnævnte vi Carsten (persille) Jørgensen til 

”Årets Mariner”. Også et tillykke her, for altid at stille op, når der behøves hjælp.  

Ud over hvad formanden skriver så kan nævnes, at vi igen i år har hjulpet FLS KOR med at 

afholde deres Pensionistdag den 8. maj, idet vi bespiste ca. 80 pensionister, som lod til at 

have en dejlig dag, i hvert fald gik snakken lystigt rundt om i stuen. 

Sangkoret holdt afslutning efter vinterens øve-aftener den 4. maj og det var en rigtig dejlig 

aften, med god mad og drikke. Det var sangkorets leder Uffe, som stod for arrangementet, 

så stor tak til Uffe og hans hjælpere. 

De næste arrangementer er Sommerudflugten den 11. august, opstart Billard 17. august, 

Skipperfesten den 1. september og Åleskafning d. 13. oktober, men glem nu ikke 

mindedagen for Flådens sænkning 29. august hvor vi lægger krans ved mindesmærket i 

Rådhushaven, samt Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september, hvor vi samles i 

stuen og går på Flådestationen og deltager sammen med dem. 

Og så ønsker jeg at I alle må få en herlig sommer.   

                                              Redacteuren. 

Deadline til næste nr.: 2. september. 

                   Ny bestyrelse                                                      Glade sangere laver 30 kr´s frokost 



Jubilarer fra Søværnet 2018. 

 

 
 

75 År. 

Ove Krebs 

70 År 

Poul Robert Nielsen 

65 År 

Jens Peter Jacobsen 

Ole Hartig Nielsen 

60 År 

Martin Hansen 

Bent Vinholdt Pedersen 

Boy Brun Christensen 

50 År 

Søren P.F. Christensen 

Frederik Pedersen 

Ole Stougaard 

Ole Chr.Rydell 

40 År 

Klaus Surrow 

Valdemar Jensen 

Chr. Jensen 

Carsten Mandrup Jørgensen 

Kim H. Christensen 

Thomas Kofoed 

25 År 

Tommy K.L.Knudsgaard 

 

Vi ønsker tillykke. 

 

For tilmelding til jubilarstævne, se i Under Dannebrog nr.3 
 



Sommerudflugt 2018, lørdag 11. august. 

 

Årets Sommerudflugt går til Ebeltoft, hvor vi skal se ”Skibsmodel-udstillingen”, hvortil 
Korsør Marineforening selv har bidraget med nogle modeller. 
 
Derudover vil der også være mulighed for, at gå ombord på Fregatten Jylland, der nok også 
skulle være et besøg værd. 
 
Efter ca. et par timers besøg på udstillingen og Fregatten Jylland bevæger vi os imod 
Ebeltoft Marineforening, hvor der vil blive disket op med frokost. Transport kan ske med 
bussen, hvis behovet er herfor. 
Efter nogle timers hygge bevæger vi os atter hjemad imod ”hovedøen”. 
 
Der vil være mulighed for, at tilmelde sig et morgenbord inden afgang, hvilket er noget som 
heldigvis mange gør. Det er med til at lægge grundlaget for en herlig stemning under 
køreturen. 
Køb af drikkevarer og snacks under køreturen vil der selvfølgelig også være mulighed for. 
Sørg for at medbringe rigeligt med mønter ☺ 
 
Plan for dagen : 
 
Kl. 07.30 – 08.15 Morgenbord for tilmeldte 
Kl. 08.30 – 11.45 (ca.) Transport til Ebeltoft 
Kl. 12.00 – 13.45 Besøg på Skibsmodeludstilling, samt Fregatten Jylland 
Kl. 14.00 – 16.45 (ca.) Frokost, samt hygge i Ebeltoft Marineforening 
Kl. 17.00 – 20.30 (ca.) Hjemtransport mod Korsør 
 
Priser : 
 
Sommerudflugt 2018 Kr. 300,00 pr. person 
Max. 50 tilmeldte (dog klapsæder til 2 ekstra) 
Morgenbord Kr.   20,00 pr. person 
 
 

Tilmelding og betaling kan ske i stuen fra den 7. juli – 5. august. 



Skipperfest m/musik og dans på dækket. 

Lørdag d. 01. september kl. 1800 

Menû 

Stegte kammuslinger og rejer med avokadocreme 

Kalvefilet stegt som vildt 

Pandekager med is 

Kaffe med kransekagekonfekt 

Natmad 

Mulligatawny suppe 

Pris 185,00 

Tilmelding i stuen fra: 04. – 28. august. 

 

Billard 
Så fik vi overstået billard - turneringen 2017/2018.  

Jeg vil gerne starte med at sige tak for det flotte fremmøde til både turnering og afslutning. 

For første gang i min tid fik herrerne også spillet hele turneringen færdig, så stor ros herfra. 

Jeg håber på at se ligeså mange, både damer og herrer til næste år. 

 

Både herrer og damer fik spillet mod Teglværksparken, hvor herrerne vandt og damerne desværre måtte se 

sig slået. Men en stor tak til Ole og Teglværksparken for de hyggelige timer sammen. 

Vores afslutning gik også rigtig godt, der var hele 34 tilmeldte. så det er rigtig flot. 

Vinderne af turneringen for damerne blev: Bente og Doris blev nummer 2 og Majbritt E blev nummer 3. 

Hos herrerne blev det Kim som vandt og Dan O blev nummer 2 og Bent nummer 3. 

Stort tillykke herfra. Vinderne fik en billardkø hver, som er sponsoreret af Majer fra Min Bodega. Vi siger 

tusinde tak for sponsoratet.  

 

Som noget nyt havde jeg i år delt stemmesedler ud til Poppeprisen, og der var en både til damerne og en til 

herrerne. Efter optælling af stemmesedlerne gik årets Poppepris for damerne til Ida og for herrerne blev det 

Bent. Stort tillykke herfra. 

 

Jeg vil som sagt gerne sige tusinde tak for i år og håber at se ligeså mange næste år. Og en stor tak til mine 

barvagter som står der onsdag efter onsdag. Så tak til Bo, Carsten persille og Klaus. Og en tak til Kim som 

går og hjælper mig som min højre hånd. 

Der skal også lyde en tak til Henning som kommer år efter år og laver dejlig mad til os. Og tak til Vita for 

den store hjælp til afslutningen som du altid gør. Og så mange tak til Jørgen Aaby for at sponsere brændevin 

til maden. 

 

Der vil være opstarts møde fredag d. 17/8-2018 kl. 17.00. 

Jeg håber at se jer alle igen næste sæson. 

Til slut vil jeg ønske jer alle en god sommer. 

 

Hilsen Dan Olsen 



         

          Pudsning i stuen den 23. august kl. 1400 

Så er det atter tid til upshining af stuen, så mød frisk og få dine  

            pudseevner opdateret. Bagefter er der måske lidt føde og en vederkvægelse. 

 

      Krans i Rådhushaven 29. august kl.1000 

Vi mødes i uniform lidt i ti og lægger krans ved mindesmærket.  

               Derefter forlægges til stuen til en ”mindestund”. 

 

     Flagdag d. 5. september. 

             Vi mødes i Stuen ca. 0715 og går kl. 0730 samlet med flaget til Flådestationen. 

Der vil være morgenskafning efter flaghejsningen. 

 

Åleskafning 

Lørdag den 13. oktober kl. 13.00 

 

 

 

                                      Gode stegte ål m/kartofler og persillesauce 

                                                             Spis hvad du kan 

                                                                 Kun 185,00 

                                 Tilmelding og betaling i stuen fra d. 15. sept. – 07. okt. 



 
 
11. august  kl. 0730: Sommerudflugt 
 
17. august  kl. 1700: Opstart Billard  
 
23. august  kl. 1400: Pudsedag i stuen 
 
29. august  kl. 1000: Kransenedlægning 
 
01. september kl. 1800: Skipperfest 
   
05. september kl. 0730 Flagdag for udsendte 
 
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) 


