
Nr.2    2014  41. Årgang 

Marineforeningen Korsør  afd. 



 



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.: 6254 1028 

tingmarken@gmail.com 

 

SEKRETÆR 

Udlejning af stuen 

Henning Jørgensen 

Tlf.: 29765543 

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 

 

Dan Olsen 

Tlf.: 4275 6355 

olsendan.do@gmail.com 

 

 
 

BANJERMESTER 

Steen Jensen 

Tlf.: 3057 7216 

 

 

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 



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



7 

58370383 

Nygade 6 

 
 
 
 
 
         

 

Min Bodega 
                           v/ Majbritt Ludvigsen 

 
Linde Allé 32 – 5837 4247 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
         

 

Sidste nyt fra formanden 

 
Så blev generalforsamlingen vel overstået. Der var mødt 97 medlemmer op lørdag 

morgen, til morgen kaffe og brød. En lille øjenåbner var der også sørget for, 

Efter morgenkaffen gik man over til generalforsamlingen. Vores formand gennem 

de sidste 7 år Jørgen Olsen ønskede at træde tilbage fra posten. Som ny formand 

blev valgt Lindy Olsen. ( ja! det er en forening der går ind for genbrug.) Jeg takker 

for valget, og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Hans Slesvig 

Jensen blev valgt til første suppleant . Der var ikke flere udskiftninger i bestyrelsen. 

 

Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse på 15 kr. så det årlige kontingent fra 

2015 vil være 275 Kr. for alle medlemmer, altså ingen pensionist rabat mere. 

Jørgen Olsen og Harry Nielsen blev begge udnævnt til æresmedlem af Korsør 

Marineforening. Herfra skal lyde et STORT TILLYKKE, og et tak for jeres store 

arbejde. WELL DONE! 

 

Efter et par timer var generalforsamlingen slut, og man gik over til Biksemaden. 

Der blev som altid spist godt og en øl og en snaps blev der også plads til. Der blev 

hygget og snakket om gamle dage til ud på eftermiddagen. 

 

Årets sendemandsmøde bliver i år afholdt i Grenå i dagene 16.-17. og 18. 

Maj(Bededagsferien). Hvis man ønsker at deltage, så kan man tilmelde sig i stuen. 

Der ligger tilmeldingsblanketter i baren. 

 

Lørdag d.15.03.14 var så dagen for årets første 30 kr. frokost. Sirenerne 

stod  for maden. Sild, ribbenssteg og is, og det var noget der smagte de ca. 50 

personer, som var mødt op. Der blev hygget til ud på eftermiddagen. Igen en god 

dag i marinestuen. 

 

Vi går nu foråret i møde, og vi skal ud og nyde det gode vejr. Men glem nu ikke at 

komme ned i Marinestuen til en snak og lidt hygge. 

 

Jeg ønsker alle et godt forår.  

 
Lindy Olsen 

 

 



Fødselsdage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mindeord 

 
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at vor gode kammerat; 

 

Erik Kaj Madsen 

 

er gået fra borde. 

 

Vi har mistet en god kammerat. 

Æret være hans minde. 

 

Lindy Olsen 

 

Nye medlemmer i foreningen 

 

 

Susanne Elise Schouby Frandsen 

 

Henrik Primdahl Olesen 

 

 

I ønskes  velkommen i Marineforeningen 



 

 

Fødselsdage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
80 år 

21.05.14 Jørgen Walther Nielsen 

24.05.14 Niels Regner Rasmussen 

26.05.14 Aage Henning Jensen 

 

75 år 

27.04.14 Martin Hansen 

07.06.14 Kurt Andersen 

25.06.14 Knud Svendsen 

 

70 år 

21.04.14 Ole John Hansen 

04.05.14 Erland Madsen 

18.05.14 Knud-Erik Tjustrup 

15.06.14 Erik Borg 

 

65 år 

10.04.14 Johannes Flintholm 

26.04.14 Leif Jørgensen 

10.05.14 Knud Flemming Petersen 

 

60 år 

03.06.14 Bo Chr. Nielsen 

 

50 år 

22.05.14 John H.Nielsen 

02.06.14 Jesper Lyngholm 

10.06.14 Jess Roed Haupt 

11.06.14 Tony Williamsen 

 

40 år 

29.04.14 Søren Lund Glav 

 

Vi kipper med flaget 

 



 

REDAKTIONSRULLEN. 

 

Til en start kan jeg fortælle, at det fremover er vores sekretær Henning Jørgensen, som 

man skal henvende sig til, hvis man vil leje stuen. Hennings tlf. og mail, står foran i bla-

det. 

 

Da der er medlemmer, som har været i tvivl om hvilken påklædning man bærer til for-

skellige arrangementer, vil jeg her give en vejledning.  

Når det kun er for medlemmer bør alle bære ”uniform”, f.eks. Torskegilde, generalfor-

samling og endvidere ved kransenedlægning og flagdagsarrangementer, men ellers ser 

det da også godt ud til fregatskydningen og nytårsmønstringen. Derudover når vi delta-

ger i ”udenbys” arrangementer som f.eks. sendemandsmøder og distriktsmøder. 

Hvis DU ikke har uniformen, kan den købes hos JIMMI Din Tøjmand, til en fordelag-

tig pris. Se opslag i baren. 

 

Fremover vil penge, som er lagt i bøsserne på bardisken, gå til det nye ”Kanonjolle 

projekt”, som er startet af Korsør Produktionshøjskole, og som vi som forening har lovet 

at støtte op om. Det er et godt lokalt initiativ, så læg gerne en ekstra skilling i bøssen når 

du er i stuen. 

 

Nu hvor vi er ved skibsbyggeri, har jeg et ”nødråb” fra Jens René Jensen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKYDEKORT. Der kan købes skydekort til Fregatskydningen i BAREN. Hvis DU kun-

ne tænke dig at sælge nogle, så henvend dig til suppleant Klaus F. Jensen (20638624). 

 

Deadline, næste nr.: 27. juni. 

        Venlig hilsen og god sommer,  

           Redacteuren 

 

 

Hjælp / Assistance søges 

 

Min svoger har påbegyndt et projekt om det gamle Carstensen's Skibsværft hér i Korsør, og 

projektet skulle gerne ende op med udgivelsen af en bog. 

 

Til dette projekt søges der lidt hjælp/assistance, så hvis du skulle ligge inde med – eller kender 

nogen der ligger inde med - materiale (billeder el.lign.), anekdoter mv. om det gamle Carstensen's 

Skibsværft, så må du meget gerne kontakte undertegnede. Så vil jeg sørge for at videreformidle 

kontakten til min svoger. 

Du kan kontakte mig (Jens René Jensen) via, Mobil : 20 89 05 04 ;Mail : rene_jensen@chicks.dk 

 

Håber på al den hjælp, der kan mønstres. 

 

Med Orlogshilsen, Jens René 



JUBILARER SØVÆRNET 

 

65 År  

Peter Hoffmann Jensen 

Knud Aage Madsen 

Ulrik Luckow 

Harry Nielsen 

60 År 

Adler O.Striberg 

Niels Regner Rasmussen 

Ole Dyrby 

Bent C.Hansen 

50 År 

Ole John Hansen 

Jørgen Knudsen 

Knud Aage Keinicke 

Laust Andreas Knudsen Nissen 

Erik Borg 

Hans Christian Kanstrup 

Kaj Normann Brogaard 

Jørgen Højberg Holm 

Flemming Harlou 

40 År 

Knud Jørgensen 

Johnny Fischer Puggaard 

Niels Erik Vejrum 

Jan Andersen 

Jørgen Kjeld Fink 

Bob Willy Schulze 

Lars Skytte 

Harald Eskild Jensen 

25 År 

Ronny Gert Jørgensen 

Jesper Lyngholm 

Claus Søndergård Jensen 

Bettina Kock Pedersen 

Per Thorkild Stephansen 

 

For tilmelding til Jubilarstævne se 

”UNDER DANNEBROG” 

April nummeret. 

 



 

Kommende arrangementer 

 

 

 

 

 

 
 

MARTHA frokost 
Lørdag den 10. maj kl. 13.00 

Pris: kr. 75,- 

 

 

FREGATSKYDNING  
Lørdag den 21. juni kl. 08.00 i Korsør Skytteforening. 

 

Program: 

0800: Morgenskafning og uddeling af numre. 

0830: Afgående Kaptajner går ombord. 

0900: Flaghejsning med salut 

0930: Skydning og øvrige aktiviteter (5 skuds skydning) starter. 

1200: Frokost m/ Amerikansk lotteri 

1300: Skydning genoptages til krudtkamrene er ramt, herefter udnævnes nye 

Kaptajner og præmier uddeles. 

Ca. kl. 1500: Flaget nedhales med salut. 

 

Frokostmenu 

Stegt sild i lage, Rimsaltet laks m/avocadosauce, Tarteletter m/høns i aspar-

ges, Ribbenssteg m/rødkål, Hjemmelavet leverpostej m/bacon og champignon,   

Mørbradbøf m/champignon á la creme, samt ost m/druer. 

 

PRIS pr. skytte: Skydning incl. morgenmad kr. 75,-. Incl. morgen og frokost 

kr. 160,-. For ikke skytter: Morgenmad kr. 35,- og frokost kr. 85,- 

 

Øl - Vand og Vin: Priser som i stuen. 

 

Tilmelding og betaling i stuen senest søndag den 15. juni. 

 

 



 

 

Sommerudflugt til Hvide Sande. 

Lørdag den 2. August  

Besøg i Hvide Sande Marineforening med spisning. 

Menu 

Marineret sild, Fiskefilet m. remulade og citron, Fiskefrikadeller, 3 slags røget fisk, 

Ost, Rugbrød, franskbrød og smør.           Øl, sodavand, snaps……10,- kr. 

 

Herefter besøg i Fiskeriets Hus, som er museum & akvarium og som 

fortæller om Hvide Sandes opståen og egnen. Se selv mere på: 

www.fiskeriets hus.dk 

 

 

Afgang fra stuen kl 8.00 

Der vil blive serveret kaffe og en sandwich ved første stop. 

Hjemkomst ca. kl. 20.00. 

Pris 300 kr. 

Tilmelding og betaling i stuen fra den 24. maj – 29. juni. 

Der er 52 pladser i bussen. 



 
 AKTIVITETSPROGRAM 

NYT FRA BILLARD 

 

 

 

 

Billard turnering fredag d.28-02-2014 kl.1600 i teglværksparken. Denne gang var det 

damernes tur til at forsvare marineforeningens farver. Lad mig sige med det samme, 

det gik ikke som vi havde håbet, men teglværksparken har ikke så let spil, som de 

havde da vi startede for nogle år siden. Pigerne gav god modstand, men pokalen blev 

i deres skab, men jeg tror at næste gang vender bøtten. Jeg havde håbet det blev 

denne gang, inden jeg giver bolden videre til Dan som tager over næste år, men det 

skal ikke overskygge den dejlige dag vi som altid har når vi mødes. Efter turnering 

fik vi smørrebrød øl og snaps, snakken gik og ca. 2030 gik vi hjem. 

BILLARD AFSLUTNING den.9. maj kl.1600 i stuen. Det er lidt senere end vi plejer, 

men jeg håber så mange som muligt vil skrive sig på til at deltage til præmier, 

diplomer - og et måltid mad som vi plejer. Det er som sagt sidste sæson jeg er 

formand for billard, noget jeg har været meget glad for gennem årene, så jeg vil her 

gerne sige jer mange tak for jeres opbakning gennem årene (jeg vil også komme ind 

på dette til afslutningen). Jeg håber samtidig at i vil tage godt imod Dan som bliver 

ny formand. Hvordan han vil køre det er jo op til ham, men jeg ønsker han alt held og 

lykke, og han indkalder sikkert på et tidspunkt til opstart på ny sæson. Vi ses til 

afslutningen. TILMELDING BLIVER SLÅET OP I BILLARDRUM. HUSK AT 

SKRIVE JER PÅ af hensyn til mad.  

Venlig Hilsen Henning. 



 

 
10. maj kl. 1300   Martha Frokost 
 
21. juni kl. 0900   Fregatskydning 
 
02. august     Sommerudflugt 
 
29. august kl. 1000  Kransenedlægning 
 
04. september kl. 1700 Pudseaften 
 
05. september kl. 0730 Flagdag for udsendte 
 
06. september kl. 1800 Skipperfest 
 
18. oktober kl. 1300  Åleskafning 
 
15. november kl. 1300  Gule ærter 
 
27. november kl. 1700  Pudseaften 
 
06. december kl. 1300  Julefrokost 
 
20. december kl. 1200  Glögg og banko 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen som den ser ud i dag, dog minus suppleant Hans Slesvig 
 

AKTIVITETSPROGRAM 



Vi mødes på --

ZANZIBAR
Halskovvej 16,

Tlf.: 58 37 40 29



 

Er du til slinger i valsen, 

Så kom og nyd en lille en til halsen 

 

Opvarmet billard bord 

Spilleautomater 

Events 

Levende musik 

 

 Åbningstider: 

Mandag – torsdag  10.00 – 24.00 

Fredag – Lørdag 10.00 – 02.00 ( 05.00 ) 

Søndag  10.00 – 24.00 

Tinghuskroen 

Algade 52, 4220 Korsør, 5837 2501 



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? 


