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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 





 

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 

 

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 



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

Nygade 9 

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

 

Min Bodega 

7 

58370383 

Nygade 6 



 

       Nyt fra formanden. 

 

Efter Sankt Hans- og grill-aftenen har der været lidt stilstand på grund 

af sommerferier, men den 4. august blev det tid til vores sommerud-

flugt som Uffe havde stået for. Den gik i år til København hvor vi star-

tede med en rundtur med kanalrundfarten og det var alle tiders tur. 

Samtidig var vejret med os, så det kunne ikke være bedre. Derefter 

kørte vi til bakken hvor vi startede med at spise stegt flæsk og persille-

sovs i restaurant Den Hvide Hest og det var også rigtig godt. Derefter 

var der fri manøvre på området til vi skulle hjem. 

 

Den 29. august havde vi kransenedlæggelse i rådhushaven hvor vi var 

en 10 personer der var mødt op. Derefter gik vi i stuen til en enkelt øl.  

Den 1. september holdt vi Skipperfesten, som igen i år var alle tiders, 

men det var lidt skuffende at der kun var 42 tilmeldt til denne dejlige 

fest.  

Den 5. september var det flagdag for Danmarks udsendte. I år var vi 

inviteret på Flådestationen hvor vi stillede en ”deling” og havde vores 

flag med. Det var meget højtideligt med flere taler omkring de ud-

sendte soldater. Efter flaghejsning var der et lille morgenskafnings-

traktement i Alkatelbygningen. 

 

Den 22. september var der 30 kr. frokost i stuen, med 40 deltagere og 

det var Ole kok der havde stået for den fine menu. 

Det var sådan set slet ikke en frokost men en 3 retters menu med det 

hele, men det skal man jo ikke klage over. 

 

         orlogshilsen 

        Jørgen 
 



Fødselsdage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kipper med flaget 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerudflugten: Havnerundfart Ud/indgående Nyhavn og Hygge 

ved restaurant Hvide Hest på Bakken. 



 

 

Fødselsdage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kipper med flaget 

 

90 år 

14-11-12 Carl Kok 
 

80 år 

10-11-12 Ulrik Luckow 

05-01-13 Kaj Jensen 

31-01-13 Ole Jacobsen 

 

75 år 

15-11-12 Bent C. Kansen 

06-12-12 Øjvind Nielsen 

05-1-01-13 Laust Andreas Knudsen 

 

70 år 

06-11-12 Ib B. Århof 

09-01-13 Keld Frank 

18-01-13 Gunnar Gøsta Schwiecker 

 

65 år 

30-11-12 Marianne Carstensen 

20-01-13 Else Rasmussen 

 

60 år 

13-11-12 Hans Arne Olsen 

14-11-12 Steen Christiansen 

07-12-12 Erland Jørgensen 

12-01-13 Henrik Arne Olsen 

15-01-13 Jan Andersen 

31-01-13 Lindy Olsen 



REDAKTIONSRULLEN. 

 

For det første…,  ja det lyder lidt som ”rebskideren” i Martha, men jeg skal her fremkom-

me med lidt frustration fra vores gode banjermester Steen, omkring deltagelsen i pudseaf-

tenerne. Det har på det sidste stort set kun været rengøringsholdet, som er mødt op for at 

pudse messing.  

Vi kan selvfølgelig ikke pålægge nogen at deltage i dette vigtige arbejde med at holde stu-

en pæn og præsentabel, men jeg kan da stærkt anbefale at møde op, idet det næsten er en 

form for tidligere tiders ”ulkeaftener” hvor man får en sludder om løst og fast og i det hele 

taget hygger sig og samtidig får opfrisket sit ”pudsegen”. Der er hver gang sørget for lidt 

at spise og drikke bagefter og det er da heller ikke så galt. 

SÅ op af sofaen og i stuen torsdag den 22. november…, der er alligevel kun genudsendel-

ser i TV. 

 

I forbindelse med Danmarks Marineforenings 100 års jubilæum, vil der blive afholdt en 

festmiddag den 27. april 2013, med royal deltagelse (Frimurerlogen på Jagtvej i Kbh.).  

Hvis medlemmer af vores afdeling (med ledsager), er interesseret i at deltage, skal de se-

nest den 25. november skrive sig på en liste som er ophængt i stuen. 

Det skal oplyses, at der er begrænsede pladser som hver afdeling har fået tildelt i forhold 

til medlemsantal. Endvidere er der ”dress code”, nemlig smoking eller mørkt tøj (sikkert 

jakkesæt). Det er PET som har sat begrænsningen. 

 

Årets julemærker kan, af de som har bestilt, afhentes i stuen fra omkring midten af no-

vember. 

 

Generalforsamlingen 2013,  finder sted i stuen lørdag den 23. februar  kl. 10.00. 

Så hermed er der indkaldt, hvis noget skulle gå galt med udgivelsen af næste Kompasrose.  

Der vil selvfølgelig blive bragt yderligere information i næste nr. 

 

Skulle der være medlemmer, som har gode forslag til næste års arrangementer eller an-

det og som måske selv vil være med til at hjælpe, så kom ud af busken og fortæl det til be-

styrelsen., vi er meget interesseret i nye kræfter til at hjælpe med. 

 

Henvendelser skal de næste par måneder rettes til næstformanden, det er også mig, 

idet formanden skal genoptræne og komme sig efter  sygdom. 

 

Indput til næste nummer er den 06. januar. 

 

Venlig hilsen, Redacteuren 

 

 

 

 

 

 



Invitation. 

I anledning af min 60-års fødselsdag, inviterer jeg til åbent hus torsdag den 

31. januar kl. 14-18 i Marinestuen. 

           Venlig hilsen, Lindy 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Billardafdelingen 

Så er det igen tid til, at møde billardholdet fra Teglværksparken. Dagen bli-

ver den 09. november kl. 16.00. 

Jeg sætter en liste op i billard-stuen, hvor deltagere kan skrive sig på til 

smørrebrød. 

Mød op, - også selv om du ikke er på hold, - og støt arrangementet og afde-

lingen. 

 

Vi ses, 

Henning 

 



KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 

Gule Ærter m/flæsk og pølse. 
Lørdag den 17. november kl. 13.00 

 

Pris kr. 70,- 
Tilmeldingsliste er ophængt 

 

Pudseaften 
Torsdag den 22. november fra kl. 17.00 

 

Mød op og vær med til at shine stuen op før julefrokosten. 

Der er som vanligt lidt at spise og drikke bagefter.  

 

- - - o O o - - - 

 

 

 

 

 

 

Julefrokost 

Lørdag den 01. december kl. 13.00 

 

Menu: 
Marineret sild m/æg og karrysalat; Stegt sild i lage; Rimsaltet laks m/avokadocreme; Æg 

og tomater; Ribbenssteg m/rødkål; Skinke m/grønlangkål; Tarteletter m/høns i asparges; 

Hjemmelavet leverpostej m/champignon og bacon; Osteanretning; Ris a´la mande m/

kirsebærsauce; Kaffe m/ småkager; 

 

Pris: 140 kr. 

 

Der medbringes som sædvanligt en lille pakke (25-30 kr.) til pakke-

spillet efter frokosten. 

 

Tilmelding fra 10. november. 



Gløgg, æbleskiver og banko 

 

Lørdag den 15. december kl. 12.00 

 

 
Bankoplader koster 10 kr. pr. stk. 

 

 

Mød glade op til denne hyggelige julekomsammen. 

 

 

 

 

 

Nytårsmønstring 

Lørdag den 05. januar kl. 12.00 

 

Hyggelig sammenkomst hvor vi ønsker godt nytår over et glas 

vin, øl eller vand. 



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. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
03. november kl. 18.00  Vildtaften 
 
17. november kl. 13.00  Gule Ærter m flæsk og pølse 
 
22. november fra kl. 17.00  Pudseaften 
 
01. december kl. 13.00  Julefrokost 
 
15. december kl. 12.00  Julegløgg og banko 
 
29./30. december    Stuen er åben (John Fejer servicerer) 
 
05. januar kl. 12.00   Nytårsmønstring 
 
25. januar kl. 18.00   Torskegilde (skydning til Muggen) 
 
23. februar kl. 10.00   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 ændringer forbe-
holdes! 

AKTIVITETSPROGRAM 2012/-13. 



Torskegilde 

Fredag den 25. januar kl. 18.00 

 
Denne gang er der Kogt Torsk m/tilbehør på menuen, inden vi tager hul på de 

gode historier og vittigheder. 

Herefter overgår vi til Skydning til Muggen på 1. sal. 

 

Prisen er kr. 75,- pr. (røde) næse. 
 

Tilmelding fra 05. januar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker medlemmer og deres familier, alle på Flåde-

station Korsør, samt ikke mindst vore annoncører og venner af 

foreningen, en god jul og godt nytår. 



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? 


