
Nr.2    2017  44. Årgang 

Marineforeningen Korsør  afd. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 



KORSØR AFDELING STIFTET 1916

FORMAND 
Lindy Olsen 
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4220 Korsør 
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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 
Udlån af stuen 
Henning Jørgensen 
Tlf.: 29765543 
henningj@c.dk  
 
BEST. MEDLEMMER 
Jens René Jensen 
Tlf.: 51908181 
jrjensen.post@gmail.com 
 
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 
 
SANGKOR 
Uffe Tvede Jensen 
Tlf.: 2364 7195 
Uffe.tvede@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 

Spillehallen 

 
                         Halsskovvej 19 



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 

 

 

Linde Alle 38, Tlf. 50768888 



Sidste nyt fra formanden 

Så er det blevet forår i Danmark, og det varer ikke længe før vi kan sidde ude og 

nyde det. I Marineforeningen er der som altid gang i den. 

Generalforsamlingen er vel overstået. Der var mødt 75 mand op til morgenkaffe 

Kl.0900. Klokken 1000 gik vi over til generalforsamlingen. Der blev sagt velkommen 

til to nye medlemmer som fik overrakt deres emblem, 2 medlemmer fik 50 års tegn 

og en fik 40 års tegn. Bestyrelsen havde besluttet at tildele Bo Nielsen 

Marineforeningens hæderstegn i sølv, for det store arbejde Bo gør for foreningen. 

Stort tillykke til jer alle. 

Uffe Tvede Jensen havde valgt at stoppe i bestyrelsen efter 10 år. Jeg vil gerne her 

sige tak til Uffe. Tak for dit store arbejde i bestyrelsen.  

Der var genvalg til Hans Slesvig, Mogens Larsen og Klaus Jensen. Nyvalgt til 

bestyrelsen blev Jens Renè Jensen og som suppleanter blev Per Haagensen og 

Erik Christiansen valgt. Jørgen Olsen blev valgt til ny revisor- suppleant. Der var 

genvalg til revisor og flagbærere.  Der skal lyde et velkommen til det nye 

bestyrelsesmedlem og de ny suppleanter. 

Klokken 1130 var det hele overstået og vi kunne gå over til biksemaden. Igen en 

rigtig god generalforsamling holdt i foreningens ånd, tak for det. 

Årets sendemandsmøde bliver i år holdt i Aalborg i dagene 12.-13. og14. maj, vi 

deltager her fra Korsør med 6 mand. 

Årets første 30 kr.-frokost stod Billarddrengene for, og det blev en af de rigtig gode 

frokoster i stuen. Menuen var røget ørred m/æggestand, og derefter en 200 g 

krebinet med stuvede ærter og gulerødder, det var noget de 55 deltagere kunne 

lide. Efter maden blev der hygget med rafling og snak til langt ud på eftermiddagen. 

Den 24 marts var vores dygtige sangkor i Slagelse, hvor de deltog i et 

velgørenheds-arrangement, til fordel for Børnecancer fonden og 

Julemærkehjemmet. m. flere. Det blev en rigtig god oplevelse, så jeg tror ikke det er 

sidste gang vores kor deltager. Der var mødt en del fans fra Korsør op og de var 

godt tilfredse med arrangementet, som Henry O`Connor stod for. 

Lørdag den 22.april prøvede vi, på opfordring af medlemmer, noget nyt. Vi holdt en 

John Mogensen Cafè. Det blev en helt fantastisk eftermiddag i stuen, med god 

underholdning og god mad og en svingom til sidst. Desværre var tilslutningen ikke 

overvældende. Kun 33 personer var tilmeldt, det er jo ikke mange ud af 430 

medlemmer. Men de som kom, fik en god oplevelse. 

   



 

Vi går nu en ”forhåbentlig” lang sommer i møde. Det næste arrangement i 

foreningen er fregatskydningen. Efter et års pause skal vi igen skyde de flotte skibe i 

stykker, så vi håber at der kommer rigtig mange deltagere. Der kommer også vores 

sommerudflugt til august, og skipperfesten i september og så er der selvfølgelig alle 

de dejlige weekender, hvor der er åbent i stuen. Kom ned i Marinestuen og få en 

snak og lidt hygge med gode venner.  

Jeg vil hermed ønske alle et godt forår og en dejlig sommer. 

                                                   Med orlogshilsen,                    

          Lindy   

   

Nye medlemmer i foreningen 

 

Preben Petersen 
Jørn Heldorf Knudsen 
Allan Martin Jensen 

Ole Thomsen 
Leif Høeg 

Magnus Gantoft Nilsson 
Frederik Stavnsbjerg 

Atthanon Suwanchatree 

Henrik Ludvigsen 
Susanne Hansen 

Lars Klarskov Rasmussen 
Torben Sommer Gejel Knudsen 

Torben Bjarne Teilhof 
Michael Arne Olesen 

Benny Valdemar Christensen 
Steen Nielsen 

 

I ønskes velkommen i Marineforeningen 

Mindeord. 

 

Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at vore medlemmer; 

 

Jørgen Walther Nielsen 

Erling Jørgensen 

Preben Frederiksen 

Hanne Müller 

 

 er gået fra borde. 

 

Vi har mistet fire gode kammerater. 

Æret være deres minde. 

 

Lindy Olsen 



Fødselsdage 
 

                                              75 år 
      05.06.17    Kurt Steen Jensen 
      22.06.17    Torben Lindholm 
      23.07.17    Erik Wilhjelm Kjær 
      20.08.17    Benny Valdemar Christensen 
 

                  70 år 
                   08.06.17    Leif Petersen Paaske 
      29.06.17    Keld Poulsen Jepsen 
      25.07.17    Ole Stentoft 
      14.08.17    Peter Lindegaard 
      15.08.17    Hans Chr. Staal-Pedersen 
      25.08.17    Knud Erland Nielsen 
                   27.09.17   Chr.Benito Fischer 
       
                                65 år 
      29.06.17    Jens-Erik Lauersen 
      03.08.17    Steen K. Jensen 
      27.09.17    John Mortensen 
      30.09.17    Ellen M.Olsen 
      
                                            60 år 
                  07.06.17    Bjarne Brink Henriksen 
     10.06.17    Jan Nordby Andersen 
                  23.06.17    Bo Wieth Ebbesen 
                  07.07.17    Kaj Werner Nielsen 
     19.07.17    Peter Branstrup 
     31.08.17    Michael Rasmussen 
     17.09.17    Kim H. Christensen  
                  26.09.17    Carsten Præst Schmidt 
 

                  50 år 
    12.08.17    John Holm 
    23.09.17    Renè Aastrup Christensen 

 
                               40 år 
    08.08.17    Nicki J. Mølgaard 
                                
                               20 år 
   17.08.17     Atthanon Suwanchatree   
   

            Marineforeningen ønsker tillykke. 
 



Redaktionsrullen. 

Hermed årets 2. udgave af medlemsbladet som dækker juni til og med september. 

Ud over hvad formanden skriver så kan nævnes, at vi igen i år har hjulpet FLS KOR med at 

afholde deres Pensionistdag den 2. maj, idet vi bespiste ca. 75 pensionister, som lod til at 

have en dejlig dag, i hvert fald gik snakken lystigt rundt om i stuen. 

Sangkoret holdt afslutning af vinterens øveaftener den 9. maj og det var en rigtig dejlig 

aften, med god mad og drikke. Det var sangkorets leder Uffe, som stod for arrangementet, 

så stor tak til Uffe og hans hjælpere. 

De næste arrangementer er Sommerudflugten den 5. august og Skipperfesten den 2. 

september, men glem nu ikke mindedagen for Flådens sænkning 29. august hvor vi lægger 

krans ved mindesmærket i Rådhushaven, samt Flagdag for Danmarks udsendte den 5. 

september, hvor vi samles i stuen og går på Flådestationen og deltager sammen med dem. 

Og så ønsker jeg at I alle må få en herlig sommer.   

                                                   Redacteuren. 

Deadline til næste nr.: 10. september. 

Nye medlemmer modtager nål, jubilarer får tegn og Bo får hæderstegn, ved generalforsamlingen. 

             



SOMMERUDFLUGT 

Lørdag den 5. august. 

Udflugten går i år til Politimuseet i København, hvor vi får en separat rundvisning. Efter 

besøget kører vi til Køge, hvor frokosten indtages hos kammeraterne i Køge afdeling. 

Program for dagen (ca. tider): 

0745 – 0815: Morgenskafning i stuen (separat tilmelding kr. 20,-) 

0830   : Afgang Korsør 

1030 – 1230 : Rundvisning Politimuseet 

1245    : Forlægning til Køge 

1400    : Frokost (3 slags sild, lidt lunt, ost, 1 øl + 1 snaps) 

1630 – 1700 : Afgang Køge, forlægning hjemad. 

1830 – 1900 : Ankomst Korsør (bussen kører næsten som bybus, så man kan stå af hist og              

      her). 

Der kan max. Være 44 personer i bussen og prisen pr. person er: KR. 230,- 

Der er øl/vand med i bussen, så husk småmønter, tak. 

Tilmelding i stuen fra den 1. til 30 juli. 

 

 



        JUBILARSTÆVNE  2017 

Afholdes på HOLMEN/NYHOLM, søndag den 27. august Kl.10 – 16.   

TILMELDING SE UNDER DANNEBROG NR:2 -2017 

 

JUBILARER fra KORSØR er følgende: 

Hovednummer                           Navn                               Årgang 

            70 år. 

71073                    Ib Flemming Jensen                      1947 

         65 År. 

48855        Keld Due  1952 

         60 År. 

42511    Chris  Hansen  1957 

63724    Verner Bech  1957 

77640   Palle T.Carlsen  1957 

77979   Erik Graugaard  1957 

80874   Warny Nielsen  1957 

       

         50 År. 

58137      Leif Paaske                   1967 

67980      Olaf Nielsen  1967 

78328                 Georg J. Munksgaard                             1967  



         40 År. 

60627   Frank F. L. Høeg  1977 

62117   Jan E. E. Paulsen  1977 

74637   Poul W.Niemann  1977 

81136   Niels Erik Pedersen                      1977 

82045   Kim M. Jensen  1977 

83294   Keld Kroman  1977 

83428   Carsten Jensen  1977 

        25 År. 

74110   Tina Rasmussen  1992 

81711                                   Mads La Cour Sigumfeldt                       1992 

84145    Klaus Brogaard   1992   

   TILLYKKE. 

      Billard 

 
 

Så fik vi overstået endnu en vinter med billard i vores kære marineforening. Både damerne og 

herrerne fik spillet mod Teglværksparken hvor vi begge gange desværre måtte se os slået, men så 

sparede vi jo også graveringer. Tak til Teglværksparken for et par gode arrangementer. 

Både vores damer og herrer fik også spillet vores interne turnering, som jeg syntes igen i år er gået 

godt, bortset fra det store frafald i løbet af turneringen hos herrerne. 26 startede, og kun 17 var med 

til slut. Derfor beder jeg jer om, at hvis i melder jer til må i meget gerne prøve at komme og få 

spillet jeres kampe. 

Men nok om brok. Jeg syntes der har været højt humør gennem hele turneringen og det har været 

dejligt. Tak til mine barvagter Ole Kok, Bo og Klaus for deres store hjælp. Og tak til Kim Betjent 

som står som min højrehånd. 

Vores afslutning blev også vel overstået. Vi startede med at spille lidt billard som vi plejer, og så 

kårede vi vinderne af turneringen. 

For damerne blev nr. 3 Majbritt, nr. 2 blev Vita og på en 1. plads blev det Linda, tillykke til dem. 

Hos herrerne blev nr. 3 Steen, nr. 2 blev Kim og på en første plads blev det Dan O., tillykke til dem 

også. Poppe prisen blev også uddelt. Og i år havde vi valgt at den skulle gå til Viggo, fordi han stort 

set er der hver gang selvom han havde spillet færdig for længst og fordi han altid kommer med godt 

humør. Tillykke til Viggo. 

Efter overrækkelse gik vi så over til maden som Henning og Carsten ”persille” havde stået for. 

Nogle gode snitzler med bras kartofler. Det smagte dejligt. Tak til dem. 

Der skal også lyde en stor tak til vores sponsorer af køerne, Søren Søgaard og Aastrup gulv og 

gadiner. Tusinde tak. 

Der vil være opstartsmøde fredag den 18. August kl 17. 

Tak for denne gang, håber vi ses igen til efteråret. 
 

Dan Olsen 
 
 
 



 

Skipperfest, lørdag den 2. september, kl. 1800 

Med musik og dans på dækket 

 

Menu 

Avocado med marineret rejer og persilleskum hertil flutes 

Ribeye Steaks med bagt kartoffel, husets salat og kryddersmør 

Jordbærtærte 

Kaffe/Te med kransekagekonfekt 

Natmad 

Chilisuppe med flutes 

Pris 185,00 

Tilmelding i stuen fra d. 29. juli – 27. august. 

 

 

 

 

Åleskafning, lørdag den 14. oktober, kl. 1300 

 

Stegte ål ad libitum, med kartofler/persillesovs 

Kr. 185- / person 

Tilmelding i stuen fra d. 16. september – 8. oktober. 

(Først til mølle) 



 
 
05. august        kl.  0830     Sommerudflugt 
 
24. august        kl.  1700     Pudseaften 
 
29. august    kl.  1000     Krans ved mindesmærke 
 
02. september  kl.  1800     Skipperfest. (Tilmelding; 29. juli - 27. august) 
 
05. september  kl.  0730     Flagdag, Danmarks udsendte 
 
14. oktober       kl.  1300:    Åleskafning. (Tilmelding; 16. sept. - 08. okt.) 
 
02. december   kl.  1300:    Julefrokost 
 
16. december   kl.  1200:    Glögg/æbleskiver og bankospil. 
 
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 

ADRESSEÆNDRING 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halsskovvej 19 



Det var i år Torben, som skød sig til ”MUGGEN” ved årets Torskegilde, med max. Point, 36 af 36. Meget flot. 

Her afprøver Torben MUGGEN, til applaus fra de andre deltagere. 

                                      

 

Den 12. januar overleverede CH FLS KOR et skilt til vores klokkestabel, som erindring om Flådestationens gave, 

nemlig en ny overligger, som vi fik til vores 100 års jubilæum. Her ses CH FLS KOR samt hans NK, flankeret af 

kasserer og formand. 

 

 

Og så lige bestyrelsen, som den ser ud efter generalforsamlingen. 

 



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) 


