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KORSØR AFDELING STIFTET 1916

FORMAND 
Jørgen Olsen 
Egøgade 11 
4220 Korsør 
Tlf.:2624 8994 
jlolsen@mail.dk 
 
NÆSTFORMAND 
Theis Rosschou 
Revvej 36 
4220 Korsør 
Tlf.: 2963 7458 
theis.rosschou@mail.dk 
 
KASSERER 
Mogens Larsen 
Tingmarken 8 
5700 Svendborg 
Tlf.: 6254 1028 
tingmarken@gmail.com 
 

SEKRETÆR 
Henning Jørgensen 
Violvej 100 ,  
4220 Korsør 
Tlf.: 5838 0749 
henningj@c.dk  
 
BEST. MEDLEMMER 
Uffe Tvede Jensen 
Tlf.: 2364 7195 
 
Susanne Sønderbye 
Tlf.: 4126 6830 
blondieinez@ofir.dk 
 
John Fejer Nielsen  
Tlf.: 2493 8637 
 
BANJERMESTER 
Steen Jensen 
Tlf.: 3057 7216 
 
 

SKYTTELAVS- 
FORMAND 
Erik Christiansen 
Tlf.: 5837 7194 
erik@udeside.dk 
 
 
KOMPASROSENS AN-
SVARSH. REDAK. 
OG ANNONCER 
Næstformanden 
theis.rosschou@mail.dk 
 
 
DISTRIKT III 
DISTRIKTFORMAND 
Edward Jelen 
Tlf.: 5835 2950 
 
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 



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. 
  

Fredag d. 15. april havde Theis inviteret personalet fra 2. Eskadre stab til at komme over og 
se vores stue, vi serverede et par sandwitches for dem og lidt til halsen mens vi fortalte om 
vores afdeling og hvad marineforeningen stod for og de var meget benovede over hvor flot vi 
havde det. Efter nogle timers hyggeligt selskab var de parat til at tage tilbage til Flådestatio-
nen, men vi havde gjort så godt et indtryk på dem så der var et par stykker der meldte sig 
ind. 
 
Lørdag d. 7. maj havde vi fornøjelse af Fåborg marineforening, som ville besøge os. Efter 
rundvisning på Flådestationen, kom de over til frokost som vores kok Ole stod for. Også de 
havde nogle fornøjelige timer i vores stue.  
 
Tirsdag d 24. maj hjalp vi igen Flådestationen med afviklingen af den årlige Pensionistdag, 
idet vi stod for morgen- og frokostskafning. Tres pensionister mødte op i stuen, og efter mor-
genmaden gik de over på Flådestationen hvor de var indtil frokost. Det så ud til at man havde 
haft en god dag i selskab med sammen med gamle kolleger. 
 
28. maj. 
Det var igen tid til fregatskydning. Vi mødte op til en dag hvor det heldigvis holdt tørvejr 
medens de 70 kammerater med påhæng fik lidt godt til halsen og en hyggelig snak, medens 
de ventede på at det blev deres tur til at skyde. Efter frokost manglede vi kun 2 sejl på begge 
skibe inden vi skød på krudtkammeret. Hos damerne var der kun 9 skud inden krudtkamme-
ret på Jagten blev ramt, og på Fregatten var det lidt færre. 
5 skuds skydningen blev vundet af Mads Jensen efter omskydning med Frederik Pedersen. 
Jagtkaptajn blev Kate Flintholm og Fregatkaptajn blev Jan Rasmussen for anden gang. Vi si-
ger tillykke til dem alle. 

 
Den 18. juni kom de helt fra Sønderborg afdeling for at hilse på os, og efter den sædvanlige 
tur på Flådestationen var der frokost i stuen, de var meget imponerede over vores flotte stue. 
 
Og så holdt vi grill fest den 16. juli. Der var 55 glade gæster som til overflod svælgede i den 
dejlige grillmad og et flot salatbord som Mogens og Sonja stod for. 
 
Jeg vil slutte med at ønske alle en fortsat god sommer. 
Med kammeratlig hilsen, 

 Jørgen 
 



 

 
Det er med sorg jeg må meddele,  

at vores gode kammerater 
 

Preben Ehlert 
og 

Erik Krogh 
 

er gået fra borde. 
 

Æret være deres minde. 
 

Jørgen Olsen 

Nye medlemmer. 
 

Niels Erik Pedersen 
Mikkel Gahms Ellefsen 

Ole Stentoft 
Ole Søgaard 

Poul Bent Rasmussen 
Jens Kristian Larsen 
John Karl Danielsen 

Jan Medis Buur 
Michael Hasle Møller 

 
Velkommen i afdelingen. 



 

 

 
Fødselsdage. 

 
70år 

 
03-08-11 Inge Marie Jørgensen 

 
65 år 

 
02-08-11 Anders H Pedersen 

12-08-11 Rene Schnipper 
16-08-11 Jens Ryan Østergård 
29-09-11 Søren A Rasmussen  

 
60 år 

 
16-08-11 Ole Chr. Rydell 

05-09-11 Uffe Lundemann Jensen 
 

55 år 
 

12-08-11 Jørgen Peter Bådsgård 
13-09-11 John L.P. Johannessen 

 
 50 år 

 
02-09-11 Kent Paulsen 

 
Vi ønsker tillykke 

 
 
 



 

REDAKTIONSRULLEN. 

 
Jeg deltog, i formandens fravær, i Formandsmødet i Fredericia den 9. april. Det store emne 
var Kanonjolleprojektet, som af adskillige formænd blev bebrejdet landsbestyrelsen, at de 
simpelthen ikke havde udmeldt godt nok og at det var besluttet uden en afstemning på sen-
demandsmødet. Dette gav grund til megen debat frem og tilbage i salen, men mundede ud i, 
at landsbestyrelsen ved formanden gav en undskyldning for forløbet og lovede at der ikke 
fremover ville blive truffet sådanne afgørelser uden at der var absolut sikkerhed for at der 
var enighed og flertal for det. 
Dette blev godtaget af de deltagende formænd og der var bred enighed om, at når projektet 
nu var sat i gang, så skal det fortsætte med så stor opbakning som muligt. 
Jeg skal derfor opfordre til, at man donerer en skærv i indsamlingsbøsserne som står på bar-
disken, når man er i stuen, og man alligevel har muldvarpeskindet oppe i lyset for at betale. 
Det er foreløbig den måde vi i bestyrelsen er enige om at samle ind til projektet. Enkeltmed-
lemmer kan dog også donere et beløb og der ligger foldere om hvordan, på disken.  
Hvis nogen har forslag til hvordan vi ellers kan skaffe midler til opgaven, er man mere end 
velkommen til at komme med forslag til bestyrelsen. 
 

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. Endvidere deltager vi med vores flag i København, ved ind-
vielse af mindemonumentet i Kastellet.  
Efterfølgende vil der være lidt morgenmad til de forhåbentlig mange fremmødte. 
ALLE interesserede, også ikke medlemmer er velkomne og vi håber på stort fremmøde, selv 
om det i år er en mandag. 
 

I forbindelse med Maritime Dage i Korsør, vil vi holde åbent i stuen for alle interesserede 
den 26. – 27. og 28. august. 
 

Dagen efter, den 29. august kl. 10.00, mødes alle som kan og har lyst, til kransenedlægning 
ved mindesmærket i Rådhushaven. Det er selvfølgelig i ”uniform”. Derefter vil der være 
åbent i stuen en stund. 
 

Lørdag den 17. september får vi besøg af Hørsholm – Rungsted afdeling, som efter rund-
visning på Flådestationen vil indtage frokosten hos os, så hvis man kender nogen fra denne 
afdeling kan man jo møde op og få en snak. 
Deadline næste nr.: 02. oktober. 
 

Med gode ønsker for resten af sommeren, 
   Venlig hilsen, Redacteuren 



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

 
Takkehilsener 

 

Jeg vil hermed bringe en stor tak til alle de, som på festlig vis var med til at fejre min 60 
års dag. Det glædede mig at se så mange fremmødte glade gæster og jeg takker endnu 
en gang for alle de dejlige gaver. 
Endvidere bringer jeg en stor tak til alle som betænkte mig og som mødte frem ved min 
afskedsreception fra Søværnet. 
Venlig hilsen, 
Theis 

o-o-o-O-o-o-o 
 

Jeg vil hermed sige tak for den store opmærksomhed ved min 50 års fødselsdag. Tak for 
de overvældende gaver og til alle fremmødte, der var med til at gøre min dag uforglem-
melig. 
En særlig tak til Linda og drengene for hjælpen, samt til vores helt suverene rengø-
ringshold. 
Med hjerteligste hilsner, 
Susanne Sønderbye. 



Efterlysning. 
 

 

Er der mon nogen som ved hvor man kan skaffe / købe nedenstående tegning, så ring eller 
mail venligst til redaktøren / næstformanden. 
 

 

 



 
AKTIVITETSPROGRAM 2011 

 
 
25. august kl. 17.00    Pudseaften 
 
29. august kl. 10.00    Kransenedlægning 
 
03. september kl. 18.00   Skipperfest 
 
05. september kl. 07.45   Flagdag (flaget hejses kl. 08.00) 
 
11. september kl. 12.00 (Søndag) Stegt Hamburgerryg m/fransk sennepssovs 
        og bagt kartoffel   
 
02. oktober kl. 12.00 (Søndag)  Schnitzel Holstein m/spejlæg og 
        tomatiseret bearnaise 
 
15. oktober kl. 13.00    Åleskafning 
 
6. november kl. 12.00 (Søndag)  Gule Ærter m/flæsk og pølse 
 
12. november kl. 13.00   30. kr´s frokost 
 
01. december kl. 17.00   Pudseaften 
 
03. december kl. 13.00   Julefrokost 
 
17. december kl. 12.00   Gløgg m/æbleskiver og 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 for-
beholdes! 



Pudseaften torsdag den 25. august. 
 

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

Efter pudsningen er der lidt mad og drikkelse samt hyggeligt kammeratligt samvær. 
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op. 

Åleskafning den 15. oktober kl. 13.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gode stegte ål m/ persillesauce 
Spis hvad du kan 

Kun 165,00 
Vel mødt 

Tilmelding og betaling i stuen fra d. 17. sept. – 09. okt.  

 



Årets Skipperfest 
afholdes lørdag den 3. september 

kl. 18.00 
 

Kaptajnerne pibes ombord. 
Flaget hejses. 

 
Aftenens Menu. 

 
Dronningens skål (hvidvin) 

 
Melon m/parmaskinke 

 
Kalvefilet m/rodfrugter, bagt kartoffel og flødesauce 

 
Islagkage 

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

 
Derefter: 

 
Kaffe m/kransekagekonfekt 

 
Natmad: 

 
Klar suppe m/boller 

 
PRIS: Kr. 175,- 

 
Tilmelding og betaling i stuen fra d. 06. august – 28.august. 



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

Vi mødes på --
ZANZIBAR

Halskovvej 16,
Tlf.: 58 37 40 29





AFS: 
KORSØR  
MARINEFORENING 
SØBATTERIET 3 
4220  KORSØR 

B 

  

 Åbningstider 
 

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


