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KORSØR AFDELING STIFTET 1916

FORMAND 
Lindy Olsen 
Sylowsvej 53 B 
4220 Korsør 
Tlf.:58353005 
ll.olsen@mail.dk 
 
NÆSTFORMAND 
og SKYTTELAV 
Theis Rosschou 
Revvej 36 
4220 Korsør 
Tlf.: 2963 7458 
theis.rosschou@mail.dk 
 
KASSERER 
Mogens Larsen 
Tingmarken 8 
5700 Svendborg 
Tlf.: 40824862 
tingmarken@gmail.com 
 

SEKRETÆR 
Udlejning af stuen 
Henning Jørgensen 
Tlf.: 29765543 
henningj@c.dk  
 
BEST. MEDLEMMER 
Uffe Tvede Jensen (sangkor) 
Tlf.: 2364 7195 
Uffe.tvede@mail.dk 
 
Hans Slesvig 
Tlf.: 50580773 
sles@live.dk 
 
John Fejer Nielsen  
Tlf.: 2493 8637 
 
Dan Olsen (billard) 
Tlf.: 4275 6355 
olsendan.do@gmail.com 
 
 
 

BANJERMESTER 
Klaus E.F. Jensen 
Tlf.: 20638624 
klausefjensen@gmail. 
com 
 
KOMPASROSENS AN-
SVARSH. REDAK. 
OG ANNONCER 
Næstformanden 
theis.rosschou@mail.dk 
 
 
DISTRIKT III 
DISTRIKTFORMAND 
Søren Brusgaard 
Tlf.: 2142 3014 
ksbrusgaard@gmail.com 
 
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 

 

Korsør Hvidevare Center 
din lokale fagmand 



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

Nygade 9 



7 

58370383 

Nygade 6 

Min Bodega 
                           v/ Majbritt Ludvigsen 

 
Linde Allé 32 – 5837 4247 



Sidste nyt fra formanden 

Efteråret er over os, og snart går vi ind i den søde juletid. 

I marineforeningen er der ved at komme gang i vinteraktiviteterne , billard 

turneringerne er godt i gang og sangkoret har også taget hul på vintersæsonen. 

Bestyrelsen har et program klart for den kommende vinter. Der vil blive afholdt 

Ulkeaftner med foredrag, 30 Kr. frokost vil Sirenerne stå for i november, og der 

vil som altid være vores store julefrokost og juleafslutning i december. Det nye 

år vil starte med nytårsmønstring den 7. januar. 

Så som I kan se er der ikke nogen undskyldning for ikke at komme i Marinestuen 

og deltage i nogle af disse sammenkomster.  

Årets sommerudflugt gik til Holmen og Fregatten Peder Skram. Det blev en dejlig 

tur med en masse glade mennesker. Efter rundtur på Fregatten, Torpedobåd og 

U-båd, blev der serveret en gang skipperlabskovs i Københavns Marineforenings 

stue, der blev hygget et par timer og turen gik mod Korsør igen. En rigtig dejlig 

tur Stor tak til Uffe for arrangementet. 

Lørdag den 27.08 blev der holdt åbent hus i forbindelse med De Maritime Dage i 

Korsør. Der kom rigtig mange for at se vores flotte stue. Sangkoret optrådte i 

teltet på stejlepladsen, og det gjorde de som altid rigtigt godt. Den 29. august var 

der kransenedlæggelse ved vores sten i rådhushaven og 5. september mødte vi 

20 mand på flådestationen for at deltage i den nationale flagdag. Der blev lagt 

blomster ved mindestenen i rådhushaven fra Flådestationen, De blå baretter og 

Marineforeningen. 

Den 3. september var så dagen, hvor vi holdt vores 100-års jubilæumsfest ude på 

Bæltstedet, og sikke en fest det blev. 

210 feststemte mennesker var mødt op for at deltage på denne dejlige aften. 

Flaget blev sat og der blev budt velkommen. Derefter blev der uddelt 

fortjensttegn til 5 af vores piger, der alle igennem mange år har gjort et stort 

arbejde for foreningen. Tak for det og endnu en gang Tillykke. 

Bjarne Jensen blev udnævnt til årets Mariner for sit store arbejde i foreningen. 

Tillykke Bjarne og tak for din indsats. 



Det blev en helt fantastisk fest. Alle var i godt humør og der blev festet igennem. Jeg skal 
hilse fra Landsformanden og Distriktsformanden, og sige tak for en uforglemmelig aften. 
Som der blev sagt: I Korsør Marineforening forsta r man at feste. Tak for en dejlig aften. 
Husk at Marinestuen er a ben hver weekend, sa  kig ind fa  en snak og lidt hygge.  Jeg ha ber, 
at vi ogsa  ser vores mange nye medlemmer i stuen. Kom, sa  I kan lære os at kende. Der er 
sa  hyggeligt i Marinestuen. 

Med orlogshilsen 
Lindy   

Nye medlemmer i afdelingen 

 

Tom Kleis Andersen 

Michael Stentoft 

Klaus Brogaard 

Harry F.Vistrup Christensen 

Søren Christiansen 

Bjørn Ole Andersen 

Majbritt Ludvigsen 

Ellen Marianne Olsen 

Hanne Nørskov 

Knud Aage Køhl 

 

I ønskes velkommen i Marineforeningen 

Mindeord. 

 

Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at  

 

Hans Christian Kanstrup (HC), 

Peter Larsen 

og 

Svend Toft 

 

 er gået fra borde. 

 

Vi har mistet tre gode kammerater. 

 

Æret være deres minde. 

 

Lindy Olsen 

 



Fødselsdage 
 

80 år 
                            16.12.16  Ole Hartig Nielsen 

  10.02.17  Gunner Arne Hansen 
 

75 år 
27.11.16  Hans Peter Thomsen 

                            27.02.17  Grethe E. Bak 
                          

70 år 
           22.11.16   Hans Jørgen Slesvig Jensen 

                          14.01.17   Knud Jørgensen 
                          20.01.17   Torben Tange Jensen 
 
                                               65 år 
                          19.11.16   John Jappe 
                          03.12.16   Denty K.K.Jakobsen 
                          08.01.17   Leif Stage 
                          09.01.17   Tom Andersen 
                          15.01.17   Michael Jensen 
                          22.01.17   John Karl Danielsen 
                          05.02.17   Stig Theede 
                          14.02.17   Asger Kim Madsen 
  
                                                60 år 
                         01.12.16    Søren Christiansen 
                         08.12.16    Hans Anton Rasmussen 
                         19.02.17    Ib Benny Flintholm 
                         25.02.17    Bjarne Peter Christensen 

 
50 år 

                         09.01.17    Jens Renè Jensen 
                         25.02.17    Per Munch Sørensen 
 

Marineforeningen ønsker tillykke 
 
 
               



Redaktionsrullen 

 

 

 

 

Jeg skrev sidst, at vi mangler annoncører til Kompasrosen, så jeg vil endnu engang 

opfordre til at komme frem og kontakte mig, hvis I kender nogen som evt. kunne 

være interesseret i at få en annonce i bladet. Det er langt hen ad vejen 

annonceindtægterne som gør, at vi kan udsende bladet fire gange årligt. 

Ellers er vi godt tilbage i den gamle gænge, med de traditionelle arrangementer i 

foreningen, hvilket jo ikke er så ringe endda, så kig programmet igennem og planlæg 

hvad der skal deltages i, vinteren over. 

Distriktsmøderne afholdes jo på skift i de forskellige afdelinger og næste gang er det 

vores tur den 10. februar. Alle interesserede medlemmer kan deltage, men man skal 

tilmelde sig til formanden senest 14 dage før. 

Og så blev ”Store Åledag” endnu en gang afviklet og alle fik ”fedtet mulerne”, på 

trods af, at det efterhånden er temmelig svært at skaffe ål i de mængder vi skal 

bruge. Der var dog ingen af deltagerne som gik sultne fra bordet, så vidt jeg kunne 

bedømme.  

Som jeg plejer i årets sidste udgave, vil jeg hermed indkalde til Generalforsamling 

den 25. februar 2017, kl. 1000 i stuen. Dagsorden følger i næste nummer. 

Så vil jeg slutte med at ønske alle læsere en god jul og godt nytår… 

Med orlogshilsen…                       

Redacteuren 

Deadline næste nr.: 8. januar 2017 



Kommende arrangementer  

 

 

 

 

30 kr´s frokost, lørdag den 12. november kl. 1300 

Kom glad og oplev ”Sirenernes” fabelagtige gourmet kreationer. 

Tilmelding senest den 6. november.  

                                                                                                

Pudseaften, torsdag den 1. december kl. 1700. 

Kom frisk og giv en hånd med, for at shine stuen op inden Julefrokosten. 

Der vil blive serveret en bid mad og lidt til halsen efter indsatsen. 

 

Juleafslutning lørdag den 17. december kl. 1200 

Der serveres Glögg og æbleskiver som vi hygger os med,  

og når det er indtaget spiller vi Banko. 

Der er som sædvanligt fine gevinster. 

 

Juledag og 2. juledag vil der være åbent i stuen (weekend- tider) 

 

Nytårsmønstring 

Lørdag den 7. januar kl. 1200, mødes vi i stuen for at ønske hinanden godt nytår. 

Foreningen er vært ved en genstand til at skåle med, for et godt år.  

 

 



JULEFROKOST 
Lørdag den 03.december kl. 13.00  

 
Menu 

Marineret sild med æg og karrysalat 
Gravad laks med dressing 

Fiskefilet m/remoulade 
Hjemmelavet sylte 

Ribbensteg m /rødkål 
Hamburgerryg med grønlangkål 
Tarteletter med høns i asparges 

Hjemmelavet leverpostej med champignon og bacon 
Osteanretning 

Kaffe m/hjemme bagte småkager 
 

Kun 185,00 kr. 
 

Derefter dans på dækket 
 

Tilmelding fra 05. til den 27. november i stuen. 
 

NB! Husk en lille gave til pakkeauktionen (25-30 kr.) 
 

 

Torskegilde, fredag den 27. januar kl. 1800. 

Der serveres Gule Ærter m/ flæsk og pølse, 

derefter kaffe og småkager, pris kr. 85,- 

Efter maden og diverse historier og vittigheder, går vi over til ”skydning til Muggen” 

Denne aften er kun for medlemmer. 



Invitation. 
 

 

 

 

 

 

Fødselsattesten fortæller at jeg – den 9. januar 2017 – har fødselsdag, og at 5 årtier 
nu er gået. 

I den forbindelse holder jeg åbent hus, FREDAG DEN 13. JANUAR KL. 14.00 – 17.00 i 
Marinestuen, hvor jeg rigtig meget håber at se familie, mange gode venner og 
mange gode kammerater fra Marineforeningen, samt andre bekendte i øvrigt, til 
nogle timers festligt selskab. 

Gaveønske: Hvis ingen andre idéer haves, så meget gerne penge til en længe ønsket 
rejse til London. 

Venlige orlogshilsner 

Jens René 

 

 

Ulkeaften med foredrag. 
 

Torsdag den 24. november kl. 1900 
 

Under 2. verdenskrig sejlede ca. 6300 danske søfolk i allieret tjeneste.   

Over 1087 danske søfolk blev derude og faldt i kampen mod nazismen. 
 

Det var disse søfolk der blev de første danske frihedskæmpere og hvis 
fortjeneste det i stort omfang var, at Danmark kunne kalde sig allieret da krigen 

var slut. 
De fik ingen fortjeneste og ingen tak af det officielle Danmark da de efter krigen 

vendte hjem.  
De kom ikke i samlet flok men vente hjem drypvis. De gjorde ingen heltestatus 

af sig selv.  

De sejlede bare!  
 

Morten Bach, Inspektør i Det Internationale Transportarbejderforbund (ITF), 
fortæller om disse søfolk og deres liv og hverdag i disse år og viser Maj 

Wechelmann´s film, ”Rapport fra de druknede og de glemte”. 
En stærk og rørende og barsk film der fortæller om de danske, svenske, norske, 

islandske og færøske søfolk der sejlede i allieret tjeneste under anden 
verdenskrig. 
 

Dette foredrag bliver annonceret i Korsør Posten og alle med interesse kan 

deltage. Der bliver ikke opkrævet adgangsgebyr, men det ses gerne at der 
bliver lagt en lille skærv i vore indsamlingsbøsser. 



ADRESSEÆNDRING 
 

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

Her bringes lidt fotos fra Sommerturen, 29. aug., 5. sep. og jubilæumsfesten. 

                                                                                                               

                                        

 

 

 

 

                                                 

                                                                       



 
 
 
12. november kl. 1300:    30 kr´s frokost 
 
24. november kl. 1900:    Ulkeaften/Foredrag 
 
01. december kl. 1700:    Pudseaften  
 
03. December kl. 1300:   Julefrokost 
 
17. december  kl. 1200:  Glögg & bankospil 
 
25./26. december:            Stuen er åben (weekend tider) 
 
07. januar        kl. 1200:   Nytårsmønstring 
 
27. januar        kl.  1800:  Torskegilde/skydning til MUGGEN. 
 
10. februar       kl.  1900:  Distriktsmøde (Korsør) 
 
25. februar       kl. 1000:   Generalforsamling 
 
    
Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister bli-
ver ophængt løbende og som regel ca. 4 uger før. 
 
Aktivitetsprogrammet er tentativt og vil løbende blive opdateret. Ret til ændringer 
forbeholdes! 
 

 
 

 
 
 
 

AKTIVITETSPROGRAM 

 



Den 11. juni modtog vi et nyt flag, som blev os overrakt af  Bent Mitchell fra Danmarks 
Samfundet. 
 
Vi hejste det omgående, så det blev behørigt afprøvet. Stor tak til D.S. 



Korsør Marineforening 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 

 
 

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) 


