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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.: 4126 6830 
blondieinez@ofir.dk 
 
John Fejer Nielsen  
Tlf.: 2493 8637 
 
 
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 
 
VICEVÆRT 
Harry Nielsen 
Tlf.: 5837 2449 

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. 



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 



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

Lizettes Frokost Cafe 
Algade 28 a · 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



H. Chr. Müllers

Her kan du få din annon-
ce, for kun 
kr. 400,- + moms. 
 
Bladet udkommer i 550 
expl. 4 gange årligt. 
 
Henvendelse til næstfor-
manden (se side 2) 



Formandsnyt. 
 
 
 
 
17-10-09 
Åle skafningen blev igen en stor dag med hele 69 tilmeldte, der fik sat ikke mindre end 50 
kg ål til livs så Mogens havde travlt med panderne, og de fik også lov at svømme. 
Der var ingen der havde travlt med at komme hjem. Så Dan havde lidt svært med at få luk-
ket baren, men sådan skal det også være. 
 
02-11-09 
Pudseaften; det er første gang vi har set så mange til at pudse. 24 personer var parat til at gå 
i gang med pudsecremen, det er lige før vi skal til at lave tørn liste. 
Efter at pudsningen var overstået blev det tid til lidt mad og drikke, så der blev rigtigt hyg-
get. Men tak til de fremmødte for deres arbejde. 
 
14-11-09 
30 kr. frokosten blev en oplevelse der var værd at tage med. 
Sirenerne havde igen den store kulinariske oplevelse med til de 45 fremmødte. Det blev 
sent inden John kunne slå på klokken og sige sidste udskænkning. 
 
05-12-09 
Julefrokosten var som sædvanlig vellykket. Hele 74 var tilmeldt  og  selv om der var flere 
der ville med, fik vi plads til alle, så der kan man se hvor godt det er med en venteliste. 
Maden var som et julebord skal være, og musikken var der heller ikke noget i vejen med så 
det blev da også hen ad midnat inden der kunne lukkes og slukkes. 
 
19-12-09 
Der var fuldt hus da det årlige Gløgg og banko arrangement løb af stabelen. Både stuen og 
Kongestuen var fyldt op af forventningsfulde bankospillere, som alle håbede på at få del i 
de utroligt mange fine gevinster. Det var selvfølgelig ikke alle som vandt noget, men stem-
ningen var i top og folk hyggede sig til sent på eftermiddagen. 
 
27-12-09 
Juletræsfesten bliver bare ved med at vokse, i år var der 53 børn og 50 voksne, der dansede 
og morede sig med julemanden Knud, og hans kone Bodil, der spillede til, samt de 3 nisse-
piger Vita, Susanne og Linda. Børnene fik som sædvanlig godteposer, pølser og sodavand 
medens de voksne spiste smørrebrødet fra sportscafeen. 
 

Jørgen Olsen. 



Fotos fra Juletræsfesten  



Nye medlemmer 
 

Thomas S. L. Henriksen. 
Jan T. Sørensen. 

Jan Thode. 
Keld Rosenberg. 

Tim Kreutzer. 
Jens Ove Lindholdt. 

 
I ønskes velkommen i foreningen. 

 

Det er med sorg jeg må meddele,  
at fem gode kammerater er gået fra borde. 

 
Ole Rasmus Olesen Krag 

Svend Reese Pedersen 
Torben Larsen (Sorø) 

Lars Rudolf Henrichsen 
Johannes Hedegaard 

 
De vil blive savnet. 

 
Æret være Deres minde. 

 
Jørgen Olsen 

 



Fødselsdage. 
 

80 år 
12-04-10 Knud Villy Jensen 

 
70 år 

08-02-10 Villiam Kaj Hansen 
17-02-10 Ejner Stuhr 

 
65 år 

01-03-10 Jørgen Knudsen 
 

60 år 
04-02-10 Olav Nielsen 
14-03-10 Peter Laursen 
15-03-10 Poul L Nielsen 

12-04-10 Lars Skytte 
 

50 år 
13-04-10 Tommy Krakau Johansen 

 
 
 

Marineforeningen siger tillykke.  



REDAKTIONSRULLEN. 
 
 

 
 
 
Så nåede vi endnu en gang ind i et nyt år, og dermed ønskes alle læsere et godt nytår her 
fra redaktionen. 
 
 
Hvad året rent faktisk vil byde på ved vi heldigvis ikke så meget om, men i Korsør Mari-
neforening vil vi da gerne præsentere hvad vi (bestyrelsen) har tænkt, at der som et mini-
mum skal foregå her i afdelingen og det vil læserne kunne se i årets aktivitetsprogram. Der 
kan forekomme ændringer til programmet, for eksempel prøver Ole Kok, at lave frokosten 
først i måneden om søndagen. Så ser vi hvordan det går og går det ikke, så ændres det må-
ske til lørdag igen. 
 
Det er da ellers en nem måde til at få en fri-søndag fra kødgryderne derhjemme. 
 
Sommerudflugten kan vi endnu ikke sætte dato på, da vi nok bliver involveret i Søværnets 
500 års jubilæum, som er den 10. august, men hvor der er arrangementer omkring hele uge 
32. Der vil blive bragt program og dato for sommerudflugten i næste nummer. 
 

Jeg vil gerne igen opfordre til, at hvis man kender nogen som kunne være interesseret i en 
annonce i bladet, så henvend jer trygt til mig. Priserne er kr. 200, 400 og 800 + moms, for 
hhv. 1/8, ¼ og ½ side. Det er for et år (fire blade), som udkommer i 550 eksemplarer og læ-
ses af rigtig mange købelystne medlemmer, deres familier og andre. 
 

Der har været rejst kritik af, at tilmeldingslister til arrangementer, enten har været hængt 
for tidligt eller for sent op, så man ikke kunne tilmelde sig når man kom i stuen. 
For eftertiden, vil det i bladet under hvert arrangement, stå første og sidste dag for tilmel-
ding. Men derfor skal man alligevel være opmærksom på, at det er ”først til mølle” princip-
pet der gælder! 
 
Deadline næste nr. 6. april.    Redacteuren.    



Kommende arrangementer. 
 

Frokost søndag den 7. februar. 
Omkring kl. 12, serveres der bankekød m/mos og rødbeder. 
Der har normalt ikke været tilmeldingspligt til Ole kok ´s frokoster, men fra i år skal man 
melde sig til i stuen og betale, inden for tilmeldingsfristen, af hensyn til Oles planlægning af 
indkøb, m.v. 
Tilmelding senest den 31. januar. 
 

Pudseaften torsdag den 25. februar. 
Fra kl. 17.00 bliver der gået til den, for at få stuen i præsentabel stand til Generalforsamlin-
gen. Efter pudsningen er der lidt mad og drikke. 
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op. 
 

Frokost søndag den 7. marts. 
Denne dag kl. 12, er menuen Brunkål m/røget flæsk, pølse og rugbrød. 
Det er nok så populært, at det er nødvendigt med tilmelding. 
Tilmelding fra 6. februar til 27. februar. 
 

30 kr ´s frokost lørdag den 20. marts. 
Kl. 13.00 vil der være en eller anden form for mad i stuen, så meld jer til og bliv (glædelig) 
overrasket. 
Tilmelding fra 20. februar til 14. marts. 
  
 
Billard afslutning fredag den 9. april. 
Se opslag om dette i stuen, senere. 
 

Frokost søndag den 11. april. 
Skipperlabskovs m/purløg og rødbeder. 
Tilmelding fra 13. marts til 4. april. 
 

Pudseaften den 22. april fra kl. 17.00 
Der vil som vanligt være mulighed for at vise sine evner med brassoen, og bag efter er der 
som sædvanlig lidt forplejning. 



GENERALFORSAMLING 
 
 
 
 

Lørdag den 27. februar 2010, kl. 0900 
i 

Marinestuen 
 
 

DAGSORDEN 
 

  1.  Valg af dirigent. 
  2.  Valg af stemmetællere. 
  3.  Bestyrelsens årsberetning v/ formanden. 
  4.  Fremlæggelse af revideret årsregnskab v/ kassereren. 
  5.  Bestyrelsens forslag, samt orientering om planer for det kommende år. 
  6.  Indkomne forslag. 
  7.  Valg til bestyrelse. På valg er: 

a. Formand Jørgen Olsen, modtager genvalg. 
b. Bestyrelsesmedl.  Theis Rosschou, modtager genvalg.  
    Bestyrelsesmedl.  Henning Jørgensen, modtager genvalg. 
    Bestyrelsesmedl.  Erik Christiansen, modtager genvalg.  
    Bestyrelsesmedl.  John Fejer Nielsen, modtager genvalg. 
c. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 

  8.  Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 
  9.  Valg af sendemænd. 
10.  Valg af flagbærer og reserveflagbærer. 
11.  Eventuelt. 

 
 
Inden generalforsamlingen ca. kl. 08.30, er der morgenskafning med en dram, for at få søvnen 
ud af øjnene og gang i kredsløbet. 
Derefter overgår vi til den ordinære generalforsamling, som afvikles efter vedtægterne. 
Når generalforsamlingen er overstået er der biksemad m/spejlæg, en øl & en snaps, til 50 kr. 
Hvis man vil deltage i skafningen skal man tilmelde sig og betale i stuen, senest den 21. febru-
ar. 
 
HUSK! Man er kun stemmeberettiget og valgbar ved generalforsamlingen, hvis man har ind-
betalt sit kontingent og i øvrigt opfylder vedtægternes § 33. 



 
FORELØBIGT AKTIVITETSPROGRAM 2010.  

 
 
07. februar kl. 12.00 (Søndag)  Bankekød m/kartoffelmos og rødbeder (Ole Kok)  
 
25. februar kl. 17.00    Pudseaften 
 
27. februar kl. 09.00    Generalforsamling 
 
07. marts kl. 12.00 (Søndag)  Brunkål m/røget flæsk, pølse og rugbrød (Ole Kok) 
 
20. marts kl. 13.00    30 kr´s frokost  
 
11. april kl. 12.00 (Søndag)  Skipperlabskovs m/purløg og rødbeder (Ole Kok) 
 
22. april kl. 17.00    Pudseaften 
 
02. maj kl. 12.00 (Søndag)   Stegt kylling m/frisk agurkesalat og flødesovs (Ole Kok) 
 
29. maj kl. 08.00    Fregatskydning  
 
06. juni kl. 12.00 (Søndag)   Pariserbøf m/div. tilbehør (Ole Kok)   
 
26. august kl. 17.00    Pudseaften 
 
29. august kl. 10.00    Kransenedlægning 
 
04. september kl. 18.00   Skipperfest 
 
05. september kl. 08.00   Flagdag (flaget hejses kl. 08.00) 
 
19.september kl. 12.00 (Søndag) Flødegullash m/kartoffelmos (Ole Kok) 
 
16. oktober kl. 13.00    Åleskafning 
 
07. november kl. 12.00 (Søndag) Gule Ærter m/ flæsk og pølse (Ole Kok) 
 
20. november kl. 13.00   30. kr´s frokost 
 
02. december kl. 17.00   Pudseaften 
 
04. december kl. 13.00   Julefrokost 
 
18. december kl. 12.00   Gløgg m/æbleskiver og banko 
 
28. december kl. 15.00   Juletræsfest 
 
Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister bliver ophængt lø-
bende og som regel ca. 4 uger før. 
 
Aktivitetsprogrammet er tentativt og vil løbende blive opdateret. Ret til ændringer forbeholdes! 



Jubilarer i Marineforeningen. 
 

60 år 
Peter Hoffmann Jensen 

 
40 år 

Emil Jensen 
Erik Krogh 

 
25 år 

Erik Benee Petersen 
Jan E. E. Poulsen 

 
 

Jubilartegn uddeles ved Generalforsamlingen. 

Adresseændringer skal sendes til. 
 
Mogens Larsen 
Tingmarken 8 
5700 Svendborg 
E-mail: tingmarken@gmail.dk 
 
Eller afleveres i stuen. 
Det er vigtigt at du meddeler os din nye adresse ellers får du ikke 
dine blade. 



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 

  

Vinter åbnings 

tider 

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


