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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 



Korsør Dæk &
Udstødningscenter
v/Benny Søbjerg Pedersen
Tårnborgvej 136 - 4220 Korsør
Tlf. 58 35 06 08 - CVR.nr. 17 63 91 96



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 



10.00-24.00 
10.00-02.00 
10.00-02.00 
11.00-22.00 

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 

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



H. Chr. Müllers

58370383 

MARSKANDISEREN
HALSKOVVEJ 5
4220 KORSØR

TLF.: 58 35 00 55
MAN  FRE KL. 15.00 - 17.00

LØR KL. 10.00 - 13.00



Nyt fra formanden. 
 
 29. maj. 
 
Den årlige fregatskydning løb af stabelen i strålende solskin, selv om det var lidt køligt 
fra morgenstunden.  
Vi begyndte med morgenmaden og en lille en til halsen, inden kaptajnerne blev pebet om-
bord. Derefter holdt vi mønstring og flaghejsning inden vi gik over til skydningen. 
Kl. 12,00 var der frokost hvor Mogens dejlige buffet blev sat til livs.  
Kl. 13,30 genoptog vi skydningen indtil alle sejl og krudtkammeret var skudt ned. Jagten 
blev vundet af Lise–Lotte Olsen og jeg mener det er 4. gang hun har vundet titlen som 
Jagtkaptajn.  
Fregatten tog Dan Olsen sig af, og 5 skuds skydningen blev vundet af Theis, skarpt forfulgt 
af Kim og Frederik.                                    
 

Vi siger et stort tillykke til dem alle. 
 

Jeg vil også gerne sige tak til pigerne for deres indsats i kabyssen, samt til dem der hjalp 
med at få det hele til at køre, uden dem kan det ikke lade sig gøre. 
 

En stor tak til dem. 
 
 

 
Korsør marineforening har åbenbart et godt ry i de forskellige andre afdelinger. Vi har i 
det sidste stykke tid haft besøg af Hvide - Sande marineforening samt Århus marinefor-
ening og i kølvandet kommer Marstal Marineforening. Alle havde nogle gode timer hos os. 
Der er mange foreninger der igennem årene har besøgt os, særlig efter vi har fået den nye 
stue. 
 
d. 11. og 12. august skal vores gode sangkor synge i tivoli i forbindelse med flådens 500 
års jubilæum, så benyt jeres fridag eller ferie til at komme og høre hvad vi kan. 
  
Nu vil jeg slutte med at ønske jer alle en forsat, forhåbentlig god sommer. 
 

Jørgen Olsen 
 



 
 Det er med sorg jeg må meddele,  

at vores medlemmer; 
 

Jes Tribler 
Villy Arne Frederiksen 

Hans Døssing 
 

er gået fra borde.  
 

Æret være deres minde.                         
 

Jørgen Olsen 
 

Nye medlemmer 
 

John Tvede Neumann Jensen 
og 

Erland Madsen 
 

Vi ønsker Jer velkommen i afdelingen. 



 

 

 
Fødselsdage  

 
80 år 

31-08-10 Harry Nielsen 
16-09-10 Knud Aage Madsen 

 
75 år 

23-09-10 Hans Chr. Kristensen 
 

70 år 
25-08-10 Erik Holst Bahnsen 

01-09-10 Heinrich Ruhe 
06-09-10 Geert Wagner Hansen 

 
65 år 

21-08-10 Harly Dybbro 
29-08-10 Karen Marie Pedersen 
26-09-10 Marie-Luise Knutson 

08-10-10 Bjarne Skov 
09-10-10 Bent Jensen 

08-11-10 Jørgen Larsen 
 

60 år 
26-08-10 Tommy Brøgger Larsen 

25-10-10 Arne Henriksen 
30-10-10 Torben Larsen 

 
50 år 

29-08-10 Jan Goldmann 
24-09-10 Allan Flintholm 

06-10-10 Kim Dahl 
 

I ønskes tillykke. 
 
 



REDAKTIONSRULLEN 
 

 
Ved Flådestationens 50 års fødselsdag/jubilæum, havde vi Marineforeningens udstilling op-
stillet og der var megen interesse for foreningen og vores aktiviteter, jeg tror endda vi har 
fået et par nye medlemmer på den konto, og så har det jo været en succes! 
 

Den 5. september vil vi lige som sidste år markere Danmarks nye flagdag, og det gør vi ved 
at interesserede møder frem (i pænt tøj) i stuen senest kl. 07.45 og stiller op til flaghejsning 
ledsaget af kanonsalut kl. 08.00. 
Efterfølgende vil der være lidt morgenmad for de forhåbentlig mange fremmødte. 
ALLE interesserede, også ikke medlemmer er velkomne.  
 

Den 16. september besøger Dronningen Slagelse by, men da kongeskibet ikke kan anløbe 
Slagelse havn (Mullerup), så går regenten i land fra Dannebrog i Korsør havn. 
I den anledning kunne man måske forestille sig, at vi fra Marineforeningen (og måske andre 
soldaterforeninger) her i byen stillede med flaget for at hilse på Majestæten, men da det jo er 
et officielt arrangement og vi endnu ikke kender til planerne for besøget, må vi jo bare være 
parate og på mærkerne.  
Jeg vil dog tillade mig at håbe på, at Jagtkaptajnen vælger at lægge til kaj ud for marinefor-
eningen. 
 

Næste distriktsmøde den 01. oktober kl. 19.00, afholdes her i afdelingen. Er der medlem-
mer som er interesserede i at opleve hvad som rører sig i distriktets 6 afdelinger, kan det 
godt lade sig gøre at deltage som tilhører. Man kan tillige deltage i den efterfølgende skaf-
ning (dog for egen regning). Man kan i god tid tilmelde sig hos formanden. 
 

Deadline næste nr.: 03. oktober. 
                    

      Venlig hilsen, Redacteuren 



Årets Skipperfest 
 

afholdes lørdag den 4. september 
kl. 18.00 

 
Kaptajnerne pibes ombord. 

Flaget hejses. 
 

Aftenens Menu. 
 

Dronningens skål (hvidvin) 
 

Filokurve m/tigerrejer 
 

Oksetyndstegsfilet m/whiskysauce, rodfrugter og salat 
 

Rubinsteinkage 
 

Til for- og hovedret samt dessert, serveres vin, øl og vand ad libitum. 
 

Derefter: 
 

Kaffe m/kransekage 
 

Natmad: 
 

Chilisuppe m/flutes 
 

PRIS: Kr. 175,- 
 

Tilmelding og betaling i stuen fra d. 07. august – 29.august. 



 

Åleskafning den 16. oktober kl. 13.00 

Stegt ål med persillesauce 

Hertil 1. snaps og 1. øl 

Spis hvad du kan 

Kun 165,00 

Vel mødt 

Tilmelding og betaling i stuen fra d. 18. sept. – 10. okt. 

Fødselsdagsinvitation! 
 
I anledning af min 50 års fødselsdag, holder jeg ÅBENT HUS i marinestuen, 
fredag d. 20/8 2010 fra kl. 16.00, hvor det vil glæde mig at se venner og be-
kendte til en bid brød og en lille en. 
 
Venlig hilsen, 
Ole Johnsen. 



NYT FRA BILLARD-afdelingen. 
 
 

Så gør vi klar til opstart af ny sæson 2010/11 I BILLARD KLUBBEN.  
Opstartsmøde bliver som nævnt tidligere, fredag den 20/8 kl. 17.30 i 
stuen. Tilmelding bliver hængt op i stuen den 31/7, hvor man bedes 
skrive sig på, - både damer og herrer. Prisen bliver lige som sidste sæ-
son 70 kr. Der vil også være en liste til bestilling af smørrebrød. 
Der skal kun betales for turneringen ved tilmelding, smørrebrød betales 
den 20/8. 
 
Jeg håber at mange vil tilmelde sig turneringen, at der måtte blive man-
ge nye og gode tiltag og ser frem til stort fremmøde af både damer og 
herrer. 
Fortsat god sommer, hilsen Henning. 



Tur til Marstal med Marinehjemmeværnet 
 
Endnu engang har Korsør Marineforening fået en invitation fra MHV v/ Henning 
Bach om at deltage med max 5 mand på en tur til Marstal med indlagte øvelser 
undervejs.  
 
Vi var 3 mand, Ebbe, Steen og Gunnar, som den 24. april, efter et dejligt 
morgenmåltid ombord, sejlede ud med BAUNEN.  
Først gik vi under østbroen mod Kerteminde. Den øvelse som var planlagt omkring 
Romsø, blev aflyst, pga jyderne, som skulle deltage, fik en akut opgave.  
Kursen gik nu under vestbroen mod Nyborg, hvor vi lagde til ved pølsevognen. 
Kokken ombord havde lavet en dejlig frokost, så vi fik ikke brug for at gå i 
pølsevognen denne gang.  
Efter frokost gik vi sydover igennem Langelandsbæltet og passerede Tåsinge og 
under Langelandsbroen mod Rudkøbing. Da vi var ved at nå Strynø, fik vi en 
opgave med, at redde en lystsejler fra Korsør, som havde fået maskinskade. Vi 
bugserede ham til Marstal, hvor vi ankom ca. kl. 19.  
Da vi havde fortøjret, gik vi 3 ud til campingpladsen hvor vi havde lejet os ind i en 
hytte for natten. Vi fik en herlig modtagelse af ”Campingmutter”, som sagde, at vi så 
tørstige ud. Hun gav en kvajebajer, fordi hun i vores booking var kommet til at 
booke os til d. 24.maj i stedet for april. Heldigvis var der plads til os.  
Vi skulle nu finde et sted i byen hvor vi kunne få noget aftensmad. Ebbe, som er 
godt kendt derovre, ringede til ”Den lille Cafe”, hvor vi skulle være indenfor 5 min, 
hvis vi skulle nå at få noget at spise.. Da der i hvert fald var 20 min. gang fra 
campingpladsen, var de så flinke at sende en tjener ud efter os, og vi nåede at få 
noget mad.  
Inden tilbageturen til campingpladsen, var vi så uheldige at støde ind i 
”Toldbodhus”. 
 
Næste morgen vågnede vi op med den skønneste udsigt ud over Østersøen. Efter 
oprydning gik turen til Marstal, hvor vi indtog morgenmaden på fortovet hos 
bageren  
Desværre havde Marstal Søfartsmuseum lukket, men nede i havnen så vi ”Bona 
Vista”, som var bygget i 1912 i Marstal. National Museet er i gang med en større 
restaurering af skibet, som går i vandet i 2012 tilbage til Newfoundland, hvor den i 
sin tid sejlede.  
Herefter gik turen til Marstal Marineforening for at hilse på vennerne.  
Vi spiste frokost på ”Minde”, sild, gammel ost, snaps og øl alt for 75 kr.  
Derefter gik vi ombord og afgik fra Marstal kl. 14 og indgik i den normale 
mønstringsrulle. 
Henning styrede som sædvanlig hele besætningen med myndig hånd.  





 
 
 
31. juli kl. 08.00     Sommerudflugt   
 
26. august kl. 17.00    Pudseaften 
 
29. august kl. 10.00    Kransenedlægning 
 
04. september kl. 18.00   Skipperfest 
 
05. september kl. 08.00   Flagdag (flaget hejses kl. 08.00) 
 
19.september kl. 12.00 (Søndag) Flødegullash m/kartoffelmos (Ole Kok) 
 
16. oktober kl. 13.00    Åleskafning 
 
07. november kl. 12.00 (Søndag) Gule Ærter m/ flæsk og pølse (Ole Kok) 
 
20. november kl. 13.00   30. kr´s frokost 
 
02. december kl. 17.00   Pudseaften 
 
04. december kl. 13.00   Julefrokost 
 
18. december kl. 12.00   Gløgg m/æbleskiver og banko 
 
28. 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. 
 
 
Aktivitetsprogrammet er tentativt og vil løbende blive opdateret. Ret til ændringer for-
beholdes! 

AKTIVITETSPROGRAM for resten af 2010. 



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

Kontingent 
 

Gratis indbetaling af kontingent, tilmeld dig PBS det koster ikke no-
get og du glemmer ikke din kontingent. 

                               Hilsen Kasseren 



DENNE ANNONCEPLADS  
KOSTER KUN KR. 200 + MOMS / 
ÅR (4 GANGE). 

Vi mødes på --
ZANZIBAR

Halskovvej 16,
Tlf.: 58 37 40 29





Hvad blev der af ”kutterne” af BARSØ klassen? 
 
JULIE H, Ex BARSØ; ANETTE CHRISTINA, Ex FARØ; BLUE VEGA, Ex DREJØ; BETHEL, Ex ROMSØ; 
 
Sådan ser  nogle af dem ud i dag. 

JULIE H, Ex. BARSØ 

 



ANETTE CHRISTINA, Ex. FARØ 

BLUE VEGA, Ex. DREJØ 

BETHEL, Ex. ROMSØ 



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? 


