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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.: 4132 6111 
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



D e t lokale  au tovæ rks ted  tilbyder:  
M e re  e nd  25  å rs e r far ing  m e d  alt inde nfo r  

. S ervic e e fte rsy n.       .  K largø r ing  t il sy n . 
 
. A u to re pa ra tio n.       .  F o rsikr in gssk ad er . 

M ed  ven lig  hilsen , P . E . B ile r A p S  B ag  S tadio n 10  
4 2 20  K o rsø r T lf . 5 8  3 7 2 2 5 8 

Korsør Hvidevare Center 
din lokale fagmand 



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

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



58370383 

MARSKANDISEREN
HALSKOVVEJ 5
4220 KORSØR

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

LØR KL. 10.00 - 13.00

 
Min Bodega 



Nyt fra Formanden 
 
 
 
13. august. 
 
Så var det Næstved afdelings tur til at besøge os. De fik også en god dag ud af det med besøg 
på flådestationen og efterfølgende frokost hos os. 
 
27. august. 
 
I forbindelse med den Maritime Uge holdt vi åbent hus, med mange besøgende der gerne 
ville se hvad vi lavede i marineforeningen, så der var knald på hele dagen. Dagen efter holdt 
vi beer call for besætningen på Todendorf, det tyske afviserfartøj der besøger os hvert år, de 
stillede også op til kransenedlæggelse om mandagen den 29. august i Rådhushaven. 
 
03. september. 
 
Skipperfesten var i år ikke lige så besøgt som den plejer, men 52 var vi dog og de fik en rig-
tig god aften ud af det med Mogens gode mad og Jens´ dejlige musik. 
 
05. september. 
 
Flagdagen var i år en mandag, men der var alligevel ca. 30 som mødte op for at hejse det nye 
flag som vi fik af Danmarkssamfundet. Det blev som vanlig hejst med kanonsalut og san-
gen” Der er ingenting der maner”. Derefter var der morgenskafning i stuen. 
 
17. september. 
 
Hørsholm – Rungsted afdeling besøgte os efter rundvisning på flådestationen og sikken en 
forening; de var ikke meget for at tage hjem sidst på eftermiddagen, men af sted kom de efter 
nogle dejlige timer hos os. Ugen efter var det Nyborgs tur og også de tog glade hjem efter en 
hyggelig dag. 
 

Jeg vil slutte med at ønske jer et godt efterår. 
 

Jørgen 
 



Meddelelse om Julemærker. 
 

Jeg fik i 2010 besked fra hovedforeningen, at der ikke kom flere julemærker, og det har 
jeg meddelt til alle dem der fik. Siden har de fundet ud af at de bliver ved til 100 års jubi-
læet i 2013. 
Derfor vil jeg opfordre dem der gerne vil fortsætte med mærkerne at kontakte mig på tlf. 
2624 8994 mellem kl. 17 og 18, og oplyse mig antal og nummer på mærkerne så vil jeg 
bestille dem til jer, men det skal være inden den 1 nov. 
 

Med kammeratlig hilsen, 
Jørgen  

 
    
03. november kl. 15.00  Tur til SIMAC i Svendborg (kun medlemmer) 
 
05. november kl. 18.00  Vildtaften i stuen 
 
12. november kl. 13.00  30. kr´s frokost. Gule Ærter 
 
01. december kl. 17.00  Pudseaften 
 
03. december kl. 13.00  Julefrokost 
 
17. december kl. 12.00  Gløgg m/æbleskiver og banko 
 
25. december kl. 11.00   Juledag, stuen åben. 
 
07. januar kl. 12.00   Nytårsmønstring 
 
27. januar kl. 18.00   ” Torskegilde” m/ Skydning til ”MUGGEN” 
 
18. februar kl. 09.00   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 ændrin-
ger forbeholdes! 

AKTIVITETSPROGRAM 2011/-12. 



 

 

Fødselsdage. 
 

70 år 
27-11-2011 Hans Peter Thomsen 

29-11-2011 Arne Olsen 
18-12-2011 Leif Englev 
18-12-2011 Poul Marott 

 
65 år 

22-11-2011 Hans Jørgen Jensen (Slesvig) 
14-01-2012 Knud Jørgensen 

 
60 år 

27-10-2011 Klaus Erik Frimand Jensen 
06-11-2011  Bent  W. Jørgensen 

03-12-2011  Denty Kruuse Jacobsen 
09-01-2012  Leif Stage 

09-01-2012  Tom Andersen 
15-01-2012  Michal Jensen 

22-01-2012  John Karl Danielsen 
 

50 år 
06-12-2011  Heine Jensen 

 
Vi ønsker tillykke. 



REDAKTIONSRULLEN. 

 
Så blev det årets sidste udgave af bladet og for at starte et sted, så skal jeg hermed meddele, at 
generalforsamlingen som vi plejer at afholde sidste lørdag i februar, denne gang er blevet flyt-
tet en uge til lørdag den 18. februar. Men den starter dog stadig kl. 09.00, og der vil også sta-
dig være biksemad bagefter. 
 
Søndagsfrokosten den 6. november er endvidere blevet aflyst, men I bliver ikke snydt for de 
gule ærter, idet de bliver serveret til 30 kr´s frokosten lørdagen efter. Der bliver også en Vildtaf-
ten den 5. november, som Susanne (Kudskehuset) står for. 
 
Jeg skal bringe en tak fra Hørsholm – Rungsted, til alle som var i stuen og i øvrigt hjalp til da 
de var og spise. De havde en herlig dag! 
 
I forbindelse med bestyrelsesmøde den 12. september, blev bestyrelsen og barvagter undervist i 
betjening af hjertestarteren, som vi har anskaffet og som er ophængt i entreen.  
Så kære medlemmer der er intet at frygte (på det område), når I kommer i stuen!! 
 
Med gode ønsker for efteråret og den snart forestående juletid, 
   Venlig hilsen, Redacteuren 
 
Deadline, næste nr.: 8. januar. 
 

 
Parade ved kransenedlægning 29. aug. 

 



Efterlysning. 
Vi har fået nedenstående foto, af en formodentlig nybygning fra ELSWICK SHIPYARD på ri-
ver Tyne, som er i gang med systemkontrol og affyring af torpedo. Jeg har søgt at opklare hvad 
det er for et skib, men foreløbig uden resultat. Hvis nogen kan komme med oplysninger, så 
kontakt næstformanden/redaktøren, gerne på mail. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Det nye flag fra Danmarkssamfundet hejses på flagdagen den 5. september. 



KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 

Udflugt til SIMAC i Svendborg 
Torsdag den 3. november kl. 15.00 til ca. 20.00, Pris ca. 100,- 

Vi skal se og prøve bro- og maskinsimulator. 
Der er plads til 15 medlemmer og man kan ringe til formanden for tilmelding.  
 

 
 
VILDTAFTEN 

Lørdag den 05. november kl. 18.00 
 

Menu. 
Vildtbuffet a´la Kudskehuset 

 
Pris pr kuvert: kr. 200,- 

 
 

30 kr´s frokost. 
Lørdag den 12. november kl. 13.00 

 
Denne gang bliver der lavet en gang Gule Ærter m/ flæsk og pølse.  
Der kan meget vel blive ”fuldt hus” denne dag, så kom i stuen i god tid og bliv 
skrevet på listen, senest den 06. november. 
 

 
 

Pudseaften 
 

Der pudses og shines op i stuen torsdag den 01. december fra kl. 17.00, så der 
er pænt til julefrokosten, hvorefter der vil blive lidt at spise og drikke til 
”pudsegasterne”. 
  

 



JULEFROKOST 
 

 
Lørdag den 3. december kl. 13.00 

 
Så er det atter tid til et af årets højdepunkter i Korsør afdeling, nemlig den berømte Julefro-
kost, 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. 155,- pr. deltager.                                
 

Menu 
Stegte sild i lage; Marinerede sild m/karrysalat og ½ æg; Gravad Laks m/Rævesovs; Tarteletter m/Høns i 
asparges; Ribbenssteg m/rødkål; Hjemmelavet Sylte; Lun Leverpostej m/bacon og champignon; Glaseret 
Skinke m/Grønlangkål; Frikadeller m/surt; Osteanretning m/frugt og frugtsalat; Kaffe med kransekage-
konfekt.. 
 
Tilmelding er fra lørdag den 12. november til søndag den 27. 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 17. december kl. 12.00 
 
Denne dag samles vi for, under hyggelige former, at ønske hinanden en glædelig jul. Der bli-
ver udgivet lune æbleskiver samt gløgg, derefter afholdes det årlige, store eftertragtede ban-
kospil med mange flotte præmier. 



ÅBNINGSTIDER JUL OG NYTÅR 
 

I juleperioden vil John Fejer holde åbent i stuen den 25. december fra kl.: 11.00 
til ???? 
  
Den 31. dec./1. jan. er der lukket i stuen. 
 
 

NYTÅRSMØNSTRING 
 

Lørdag den 7. januar 2012, kl. 12.00 
 

En efterhånden fast tradition i afdelingen er Nytårsmønstringen, hvor afdelingen er 
vært ved et glas vin eller en øl/vand til medlemmer med ledsager, hvorover vi øn-
sker hinanden godt nytår, samt lytter til nytårshilsener udefra. Men det er samtidig 
en god lejlighed til at få en snak med kammeraterne. 
  



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. 

 
 

TORSKEGILDE 
 

Fredag den 27. januar 2012, kl. 18.00 
I år er det Gule Ærter m/flæsk og pølse, 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: Kr. 60,- 

Tilmelding lørdag den 7. til søndag den 22. januar. 



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

Vi mødes på --
ZANZIBAR

Halskovvej 16,
Tlf.: 58 37 40 29



Bestyrelsen ønsker 
 medlemmer og deres familier, 

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

Marineforeningen  
 

GOD JUL 
SAMT 

ET GODT NYTÅR 

 
 

BESTYRELSEN 



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? 


