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FORENINGENS FORMÅL 
Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten 
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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 



Mad ud af huset  
Sandwich - Smørrebrød - Picnickurv 

 kan bestilles dagen før 

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

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

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



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. 
 
 
 
 
 
15-08-09 
 
Den årlige sommerudflugt gik i år til Marstal. Vi startede i stuen kl. 07.00 med en tår kaffe 
og lidt morgenmad. Præcis kl. 7.45 afgik busserne til Rudkøbing og Marstalfærgen i trist 
regnvejr, men ved ankomst Marstal skinnede solen og det gjorde den resten af dagen. Vi 
startede med at se søfartsmuseet hvor man sagtens kan bruge nogle dage for at se det hele, 
men efter et par timer var der frokost i Marstal Marineforening, hvor det blev til et par hyg-
gelige timer med god mad og drikke. Der blev også tid til at se den gamle søfartsby lidt 
nærmere i sømmene inden turen igen gik hjemad, hvor vi lidt trætte ankom kl. 19 efter en 
pragtfuld dag. 
 
29-08-09 
 
Her var den årlige kransenedlægning ved mindesmærket i Rådhushaven. Der var mødt godt 
et dusin frem. Der var deltagelse af marinehjemmeværnet samt en officer fra det tyske skib 
Todendorf.  
Senere samme dag var der en lille sammenkomst med besætningen fra dette skib arrangeret 
af marinehjemmeværnsflotille 255 fra Korsør. Det blev en rigtig hyggelig dag. 
 
05-09-09 
 
Skipperfesten blev igen en stor aften med 63 glade fremmødte deltagere. Efter at have pe-
bet fregatkaptajnen ind (Jagtkaptajnen var desværre forhindret), blev der uddelt 6 emble-
mer til nye medlemmer, hvorefter vi overgik til den kulinariske afdeling, som Jan Brandt-
Knudsen stod for. Det var lækkerier som kom på bordene. 
Efter maden blev flaget nedhalet og der var derefter fri manøvre, med dans til Goliat´s mu-
sik og der blev danset til ud på natten. De sidste sluttede ved halv firetiden, mætte, glade og 
tilfredse. 
 
15-09-09 
 
Flådestation Korsørs pensionistdag, som vi hjælper med at afvikle, blev ikke helt så suc-
cesfuld som sidste år. Der var nogle ting omkring transport fra stationen, som ikke var i or-
den, så ud af 55 tilmeldte var der kun 18 til frokostskafning i stuen. 
Vi håber det bliver bedre næste år. 
 

Jørgen Olsen 



Fotos fra Marstalturen  



 
Det er med sorg jeg må meddele, 

at tre af vore kammerater er gået fra borde 
 

Kurt Henningsen, 
Finn Alex Olsen 

og 
Lars Birk Nielsen. 

 
De vil blive savnet. 

 
Æret være deres minde. 

 
Jørgen 

Nye medlemmer  
 

Otto Lund Pedersen 
Michael Bo Nielsen 

Martin Poulsen 
Martin Bakowsky 
Laila H Nielsen 
Jan Rasmussen 

Charli Heiselberg Husted 

        I ønskes velkommen i afdelingen  



Fødselsdage. 
 

80 år 
03-12-09 Emil Jensen 

 
75 år 

30-12-09 Adler O Striberg 
16-01-10 Jørgen Olesen 

 
70 år 

15-10-09Arly Kjeldsholm 
08-11-09 Jørgen W Jensen 

13-01-10 Vagn Bjerge Jensen 
 

65 år 
25-10-09 Gorm Erik Christensen 

19-12-09 Flemming Meldal 
01-01-10 Johannes Hedegaard 

 
60 år 

25-10-09 John A Hansen 
28-10-09 Knud E. V. Rasmussen 

16-11-09 Poul Erik Jensen 
13-12-09 Niels Ingolf Knutsson 

 
50 år 

29-11-09 Bjarne Jensen 



REDAKTIONSRULLEN. 
 
 
Til en start, vil jeg hermed bringe: Indkaldelse til ordinær Generalforsamling, som af-
holdes den 27. februar kl.: 09.00 i stuen. 
Forslag m.m. som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden i 
henhold til vedtægterne. 
Dagsordenen m.m. bringes i Kompasrosen nr. 1, 2010. Det er kun for alle eventualiteters 
skyld jeg bringer det i dette nummer, da vi tidligere var ude for, at bladet af forskellige år-
sager udkom så sent, at indkaldelsen ikke var ude rettidig. 
 
Opkrævning af kontingent, vil fra næste år foretages pr. PBS. Så vær lige opmærksom på 
denne opkrævningsform. Ved tvivlsspørgsmål kan Kassereren kontaktes. 
 
DER var ingen løsninger i forslagskassen. Min lille konkurrence med ”Hvad er  
dette”, ser ikke ud til at fange læsernes interesse. Der kom kun et forslag--, pr. mail,-- og 
det var fra Frederik Pedersen, som mener det er en ”jomfru”. 
Frederik—det er lidt derhen efter, men ikke rigtigt. Der er en ”flynderplade”, som anven-
des til at løfte eller sænke en lossebom. 
Man monterer en talje mellem det frie hul og et beslag i dækket, hvorved man kan forlæn-
ge / forkorte den langleddede kæde som går fra underste hul og til dæk. Derved ændres 
bommens vinkel. Det øverste hul er til fastgørelse af ”hangerwiren”. 
 
Jeg synes alligevel at Frederik skal have en lille præmie, om ikke andet så for initiativet. 
Frederik, du kan inkassere præmien i stuen (baren), gerne den 31. okt./1. nov. Da jeg har 
vagten denne weekend. 
 
Årets julemærker er udkommet, og kan afhentes i stuen af de som har bestilt. 
 
I august 2010 har Søværnet 500 års jubilæum. Vi er af landsledelsen opfordret til at del-
tage aktivt i denne begivenhed i lokalområdet, så hvis der ude blandt medlemmerne er nog-
le, som har gode ideer til arrangementer m.m., så giv lyd fra jer. Der kan ringes/mailes til 
formanden, eller lægges brev i forslagskassen i stuen. 
 
Vi mister annoncører! Derfor, hvis der er nogen, som kender en forretningsdrivende som 
kunne tænkes at ville have en annonce i bladet, så henvend jer til mig. Annoncerne er des-
værre en væsentlig kilde til bladets økonomi. 
 
Deadline næste nr. er 3. januar 2010. 
           Hilsen Redacteuren.  



KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 
 

PUDSEAFTEN 
Torsdag den 5. november fra kl. 17.00 

 
Så ta´r vi igen en tørn med at pudse og shine stuen op, så vi kan være den be-
kendt op til den forestående julemåneds arrangementer. 
Efter pudsningen hygger vi os med lidt mad og en vel fortjent dram. Så mød op 
og vær med til at få en hyggelig torsdag aften. 
 

LØRDAGSFROKOST 
 

Den 7. november har Ole, Gule Ærter på menuen. 
 

30 kr´s frokost. 
Lørdag den 14. november kl. 13.00 

 
Denne gang er det ”Sirenerne” som står for den gode mad. Der er som regel 
”fuldt hus” til disse frokoster, så kom i stuen i god tid og bliv skrevet på listen. 
Dog senest den 8. november.  

ÅBNINGSTIDER JUL OG NYTÅR 
 

I juleperioden vil der være åbent i stuen den 26./27. samt den 2./3.  
med de sædvanlige åbningstider for weekender (10-16 og 10-14). 

 



JULEFROKOST 
 

 
Lørdag den 5. december kl. 13.00 

 
Så er det atter tid til et af årets højdepunkter i Korsør afdeling, nemlig den  be-
rømte Julefrokost, hvor traditionen byder, at man medbringer en julegave (værdi 
ca. 25 kr.), som kommer på pakkeauktion under frokosten. Derefter musik, dans 
og hygge.  

Prisen er i år kun: kr. 140,- pr. deltager.                                
 

Menu 
Marineret sild m/karrysalat og æg. Røget laks med asparges og røræg. Tarteletter med høns i 
asparges. Hjemmelavet sylte m/sennep og rødbeder. Æbleflæsk. Hjemmelavet leverpostej med 
champignon og bacon. Glaseret skinke med grønlangkål. Ribbensteg med rødkål. Ost m/druer,  
Ris á la mande m/ kirsebærsauce. Kaffe med kransekagekonfekt.. 
Hertil 1 øl og 1 snaps… 
 
Absolut sidste tilmelding er søndag den 29. november i stuen, men vær hellere 
ude i god tid, for der er begrænset plads og det er først til mølle….. 

 
JULEGLØGG OG ÆBLESKIVER 

Lørdag den 19. december kl. 12.00 
 
Denne dag samles vi for, under hyggelige former, at ønske hinanden en glædelig 
jul. Der bliver udgivet lune æbleskiver samt gløgg, 
og derefter afholdes det årlige, store eftertragtede bankospil med mange flotte 
præmier. 



 
NYTÅRSMØNSTRING 

Lørdag den 9. januar 2010, kl. 12.00 
 

En efterhånden fast tradition i afdelingen er Nytårsmønstringen, hvor afdelingen 
er vært ved et glas vin eller en øl/vand, hvorover vi ønsker hinanden godt nytår, 
samt lytter til nytårshilsener udefra. Men det er samtidig en god lejlighed til at få 
en snak med kammeraterne, eller at prøve om billardbordet stadig er intakt. 

  
 
 
 

 
 
 

TORSKEGILDE 
Fredag den 29. januar 2010, kl. 18.00 

 
I år er det Gule Ærter m/tilbehør, som fremmødte medlemmer skal svælge i, og 
når der ikke kan klemmes mere ned og historier og vitser er fortalt, fortsætter vi 
aftenen med skydning til MUGGEN på 1. sal. 

 
Pris incl. 1 øl og 1 snaps: Kr. 75,- 

Tilmelding senest søndag den 23. januar. 



 

                                                         
JULETRÆSFEST 

 
SØNDAG DEN 27. DECEMBER KL. 15.00 

 

 MARINEFORENINGEN 
INVITERER TIL JULEFEST PÅ FÆSTNINGEN I STORE 

MAGASIN. 
 

MØD OP MED BØRN OG BØRNEBØRN, TIL EN  
HYGGELIG EFTERMIDDAG I SELSKAB MED  

JULEMANDEN. 
 

PRIS INCL. GODTEPOSE: 50 KR. PR. BARN. 
KAFFE, ØL OG VAND KAN KØBES. 

SMØRREBRØD TIL KR. 18,-/STK. KAN BESTILLES 
VED TILMELDING I STUEN. 



Hermed bringes en rapport om PUDSEAFTENEN den 27. august fra 
vores banjermester Steen Jensen. 
 
Der var fremmødt 18 medlemmer, som havde en hyggelig aften. Det var glædeligt, at så 
mange ville være med til at pudse messing, m.m., og der blev pudset på livet løs ved alle bor-
de, så der blev brugt Brasso og klude i massevis. 
Bagefter nød alle mand en fremragende omgang biksemad, med islagkage til dessert, som 
Gurli havde været så flink at stå for og som blev rost i lange baner. 
Til maden var kassereren så flink at han sponserede ½ fl. Snaps og en omgang øl. 
Kurt ”byrod” gav ligeledes øl og snaps. 
Stort tak til jer alle sammen. 
 
PS! Næste pudseaften er den 5. november, fra kl. 17.00. 
 
Menu: Sild, suppe og fromage…….. 
 
Så mød bare op, der kan altid bruges en hånd til. 
 
      Steen. 



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. 

Flytteoplysninger 

NYT FRA BILLARD 
Billardturnering 09-10 

 
 
Fredag den 21. august var der opstartsmøde i Billardklubben. ”% herrer og 17 damer var 
mødt op for at planlægge årets turnering. Flere forslag var oppe at vende, som vanligt, og et 
af forslagene gik ud på, at damerne gerne ville spille turnering mod Teglværksparken eller 
andre interesserede. Lars kunne desværre ikke stille med et hold derfra, så vi blev enige om, 
at det måtte være hærrene fra marineforeningen der må lægge ryg til en sådan turnering. Det 
kan nu også blive en barsk affære! Her tænkes på ”håneretten”. 
Også turneringen med Teglværksparken bliver i år anderledes. Vi har jo som bekendt tabt de 
sidste 2 turneringer, så det vil vi lave om på, da vi stiller med de bedste damer og herrer + 1 
reserve, og de vil blive udtaget efter hvem der er bedst på turneringslisten, hhv. damer og 
herrer. Så det er mit håb, at dette vil skærpe konkurrencen indbyrdes. 
Det får vi at se den 16/10/09 kl. 16 i marineforeningen, hvor der spilles mod Teglværkspar-
ken. 
Jeg skylder også at fortælle, at i år er det en billardkø som er præmie og sponseret af Anna og 
Jørn fra Sportscafe Bagergården. Dette siger jeg og foreningen mange tak for. Håber også at 
foreningens medlemmer påskønner dette. 
På nuværende tidspunkt er turneringen i gang og jeg glæder mig over de mange nye ansigter 
som har meldt sig til, så det tegner til at blive en god sæson. 
Efter mødet fik vi smørrebrød som Anna fra Bagergården havde smurt. Vi havde lidt brænde-
vin tilbage fra sidste sæson, så alt i alt en rigtig god aften som det jo plejer, 
Tak for hjælpen til dem som igen gav en hånd med. 
 
    Venlig hilsen,  
    Henning Jørgensen. 



Bestyrelsen ønsker 
 medlemmer og deres familier, 

alle på flådestationen samt ved kommunen, 
samt vores sponsorer og venner af Marineforenin-

gen  
 

GOD JUL 
SAMT 

ET GODT NYTÅR 

 
 

      BESTYRELSEN  



 
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 

  

Vinter åbnings 

tider 

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


