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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 

 



Lizettes Frokost Cafe 

Halsskovvej 15 · 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

Spillehallen 

 
                         Halsskovvej 19 



58370383 

Nygade 6 

Min Bodega 
                           v/ Majbritt Ludvigsen 

 
Linde Allé 32 – 5837 4247 

 

 

Linde Alle 38, Tlf. 50768888 
 Færgen er i havn…. 



Sidste nyt fra formanden 

 

Så fik vi åbnet vores Marinestue igen. Efter en meget lang periode på 4 måneder 

genåbnede vi igen den 11.07.20. 

Vi havde forventet et stort rykind, så vi var på plads med to barvagter og en 

”spritter” på gulvet, men det blev en tilpas strøm af gæster over hele weekenden. 

Der er gjort en masse tiltag for at vi kan overholde de krav, der er stillet af 

myndighederne. Der er sat en spritdispenser op ved indgangen til stuen, og der er 

sprit på toiletterne og i baren. Der er flyttet stole væk fra baren og nogle af bordene. 

En extra mand er på vagt udelukkende for at spritte af efter gæsterne ved bordene 

og rundt om i huset hvor gæsterne kommer. Alt dette har fungeret meget fint. Folk 

har været gode til at indordne sig efter de nye regler. Tak for det. 

Men vores trængsler er ikke slut endnu. Bestyrelsen har truffet en tung beslutning. 

Vi aflyser alle arrangementer resten af året 2020. Det vil sige: Der bliver ikke noget 

ålegilde, der bliver ikke nogen julefrokost og der bliver heller ikke nogen 

juleafslutning og banko. Det er beklageligt men vi kan ikke gennemføre disse 

arrangementer med de afstandskrav, der er nu. Vores stue er simpelthen ikke stor 

nok. Vi håber, at vi kan gennemføre nytårsmønstringen i januar 2021, og derefter 

igen få et normalt foreningsår i vores afdeling. 

Lidt er dog stadig ved det gamle. Den 29. august lagde vi krans ved vores mindesten 

i Rådhushaven. Der blev lagt kranse fra Flådestationen og Marineforeningen. På 

Flagdagen den 05. september hejste vi flaget til flagtid. Derefter lagde vi blomster 

ved Garderstenen i Rådhushaven. Dette blev gjort sammen med medlemmer, 

Næstkommanderende fra Flådestationen, Blå Baretter, samt Veterankoordinatoren 

fra Kommunen. Det store arrangement på Flådestationen var aflyst i år. 

Det har været et meget mærkeligt år, men vi kan ikke gøre noget ved det. Vi må 

indordne os og så få det bedste ud af det.  Marinestuen har vi da fået åbnet igen, så 

der kan vi mødes over en øl og ordne verdenssituationen, lad os glædes ved det, - og 

begrænsningerne; ja dem må vi så tage med. 

Pas på jer selv og på hinanden derude. Vi ses i Marinestuen. 

                                                Lindy 



 

Mindeord 

Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at 

Jørgen Madsen 

Jørgen Larsen 

Og 

Erik Graugaard 

Er gået fra borde. 

Æret være deres minde. 

Nye medlemmer af Marineforeningen 

Ronni Brandt Seifert 

Arnfred Plindstrup (overført) 

Jens Jørgen Mose 

           I ønskes velkommen i afdelingen. 



Fødselsdage 
 
                                                      85 år 
Kurt Alex Thomsen     24.01.21 
Jens Peter Jacobsen     28.01.21 

80 år 
Jørn George Mikkelsen     11.01.21 
Vita M. E. Mørkboe     13.01.21 

75 år 
Bjarne Skov Poulsen     08.10.20 
Peter Thomas Petersen    11.12.20 
Børge Møller     28.12.20 

70 år 
Arne Henriksen     25.10.20 
Ole Bredahl Christiansen    29.10.20 
Ib Luthmann     20.11.20 
John Klintskov     02.12.20 
Erling Poulsen Jepsen     11.01.21 

65 år 
Erik Christiansen     10.10.20 
Niels Jansson     10.10.20 
Keld Rosenberg     14.10.20 
Thomas M. B. Nielsen     23.10.20 
John Lydom     12.11.20 
Lars Gullaksen     29.11.20 
Kim Jørgensen     06.12.20 
Jens C. Skovgaard Jensen    04.01.21 
Bjarne A. Frederiksen     12.01.21 
Kristian Vith Jensen     12.01.21 
Søren Lind      13.01.21 

60 år 
Thomas Kofoed     07.10.20 
Michael V. Fobian     10.10.20 
Tommy Hein     10.01.21 
Keld Kroman     21.01.21 

50 år 
Michael C. Aksenberg     26.12.20 

30 år 
Sara Ruby Nilsson     13.12.20 

 

Marineforeningen ønsker tillykke! 



 

 

 

Redaktionsrullen 

 

Halløj derude. 

Årets sidste Kompasrose. Hvorfor egentlig udgive den, når stort set intet kan lade sig gøre? 

Jo, fordi vi alligevel kan berette, at vores gamle forening også vil overleve den udfordring 

som foreligger i hele COVID 19 – situationen. Vi får nye medlemmer, mange medlemmer 

har runde fødselsdage og vi holder fast i de traditioner, som trods alt kan afholdes. 

Kommende arrangementer skal dog tages med forbehold for, at situationen tillader det. 

Jeg har lagt nogle billeder ind fra 29. august og 5. september, samt fra Billard afslutning. 

Vi får af og til henvendelser fra medlemmer og andre, om vi vil modtage maritime 

genstande som de ikke længere ”har plads til”, og selv om vi har rigtig mange billeder og 

genstande, så siger vi ikke nej tak. Vi har i sommer bl.a. fået et stort granathylster, 12 

kuvertaskebægre samt nogle krus, m.m. Så hvis du har sådanne genstande, du ikke længere 

har brug for, så tager vi hjertens gerne imod det, vi finder nok en plads til det. 

Korsør Havn havde i august besøg af Sømandsmissionens sejlende sømandshjem, BETHEL, 

som er den tidligere orlogskutter Y302 ROMSØ. Jeg og Lindy var en tur ombord til en kop 

kaffe, idet de gerne ville have noget mere at vide om dens fortid i Søværnet. Det var herligt 

at se hvor godt de holder den og er stolte af den. Den er blevet noget ombygget til deres 

formål og har for nylig fået ny hovedmotor (Volvo Penta 500hk.), da det efterhånden er 

svært og dyrt at skaffe dele til en 51 år gammel B&W Alpha dieselmotor. 

Nu vil jeg slutte med at ønske at I alle klarer jer godt igennem efteråret og vinteren, med 

ønske om at vi mødes af og til i stuen… 

 

Med orlogshilsen…                       

                                                                 Redacteuren 

Deadline næste nr. er 3. januar 2021. 



Sejlende sømandshjem BETHEL, ex. Orlogskutter Y302 ROMSØ. 

Kommende arrangementer                                                                                               

 

Nytårsmønstring d. 9. januar 2021 kl. 1200 

Mød frisk op til en hyggelig dag og et glas til at hilse hinanden 

 og foreningen et godt nytår. 

 

Torskegilde m/skydning til MUGGEN 

Fredag den 29. januar kl. 1800 

Denne gang er det Gule Ærter med hele tilbehøret,  

og derefter må vi se hvem som skyder Muggen med hjem. 

 

Der afholdes ordinær Generalforsamling, 

 lørdag den 27. februar 2021. kl. 1000 i stuen 

 

 

 

 



BILLARD 



Billeder fra 29. august og 5. september 



Værd at vide. 

Admiral 

Ordet admiral kommer af det arabiske ”amir-al-bar ”, som betyder ” 

havets behersker ” Herhjemme kaldtes flådeførerne admiraler fra 

begyndelsen af det 16. århundrede. ” Admiral ” er også betegnelsen for 

en slagpøs (en lærreds-spand). 

Tappe admiralen 

Hvis en britisk orlogsgast stjæler spiritus om bord, siger man, at han ” 

tapper admiralen”. Udtrykket stammer fra den tid, da højtstående 

søofficerers lig opbevaredes i sprit. Lord Nelson blev lagt i et fad rum 

da han døde i 1805 ombord på Victory under slaget ved Trafalgar. 

Tang i skruen 

Har man drukket lidt over tørsten, har man ” tang i skruen ”. 

En modernisering af sejlskibstidens ” at gå for en våd fok ”. 

------------------------------ O --------------------------------- 

 

                                                         



 
 

 
 
25.-26.-27. december  : Åbent i stuen, som alm. weekend. 
 
09. januar kl. 1200 : Nytårsmønstring 
 
29. januar kl. 1800 : Torskegilde m/skydning til MUGGEN. 
 
27. februar kl. 1000 : Generalforsamling.     
 
 
 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! Hvis der kommer ændringer før næste nummer, så annonceres dette på 
hjemme- og facebook siden, samt ved opslag i stuen. 

AKTIVITETSPROGRAM 

 

ADRESSEÆNDRING 
 

Husk at melde adresseændring til Kassereren , ellers vil du ikke modtage 
Kompasrosen og Under Dannebrog. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halsskovvej 19 

 

 



 

 



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) 


