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Korsør Dæk &
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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 



 
 

Sandwich - Smørrebrød 
Picnickurv - Reception 
Diner  Transportable  

 

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 



H. Chr. Müllers



Fra Formanden. 
 
Fregatskydningen den 23. maj blev igen i år vellykket. Det var 25 års jubilæum og 66 glade 
tilmeldte fik en rigtig god dag. Efter morgenskafningen blev de afgående kaptajner pebet 
ombord og de medbragte lidt opkvikkende, som blev udbakket mandskabet, til dettes store 
vederkvægelse. Klokken 09.00 var der mønstring og flaghejsning med kanonsalut og første 
vers af Kong Christian. Det var lidt morgenkøligt, men det blev heldigvis lunere op af da-
gen. 
Skydningerne til de utroligt flotte skibe (atter en tak til Frederik) startede og gik godt, men 
det tog sin tid med sejlene før vi kunne gå til frokostskafning, som var en overdådig buffet. 
Efter maden og det amerikanske lotteri, fortsatte skytterne til alle sejl var skudt ned og 
krudtkamrene var ramt. Herefter blev resultaterne opgjort, præmier uddelt og flaget nedha-
let, med sang og salut. 
Fregatkaptajn blev Jan Rasmussen og Jagtkaptajn blev Grethe Jensen. 
Vinder af 5 skuds skydning blev Kim Jørgensen.  
Vi ønsker stort tillykke. 
 
Gunnar Bjerre Pedersen og Steen Jensen repræsenterede afdelingen, efter indbydelse fra 
marinehjemmeværnet, i Flensborg by byjubilæum. De sejlede med derned og blev godt be-
værtet. Læs mere om deres tur længere inde i bladet. 
 
Efter opfordring fra Hovedforeningen på sendemandsmødet, deltog afdelingen med flaget 
ved Prinsgemalens fødselsdag den 11. juni. Det var Flagbærer Klaus Jensen og Kasserer 
Mogens Larsen, som tog opstilling på Fredensborg Slot sammen med de andre afdelinger 
som mødte frem og derved repræsenterede afdelingen på bedste vis. 
 
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer med familie, samt sponsorer en rigtig god sommer. 
 

Jørgen Olsen 

Nye Medlemmer 
 

Jens Ole Hansen 
Bent Christiansen 

Bjarne Jensen 
Claus Søndergård Jensen 

Flemming Jensen 
Keld Krogh Jensen 

Per Naver 
 

I ønskes velkommen i afdelingen 



Fødselsdage. 
 

70 år 
 

29-09-09 Ib Nielsen 
07-10-09 Erik Benee Petersen 

 
65 år 

 
29-08-09 Preben Ehlert 

26-09-09 Kaj Normann Brogaard 
 

Vi ønsker tillykke. 

 
Det er med sorg jeg må meddele,  

at to af vores kammerater er gået fra borde. 
  

Poul Philip Nielsen 
og 

Otto Børge Juelsholm 
 

De vil blive savnet. 
 

Æret være deres minde. 
 

Jørgen Olsen 



Årets Skipperfest 
afholdes lørdag den 5. september 

kl. 18.00 
 

Kaptajnerne pibes ombord. 
Flaget hejses. 

 
Aftenens Menu. 

 
Dronningens skål (hvidvin) 

 
Parmaskinke med salat og flutes 

 
Oksesteg m/årstidens grøntsager 

 
Appelsinfromage 

 
Til for- og hovedret samt dessert, serveres vin, øl og vand ad libitum. 

 
Derefter: 

 
Kaffe m/kransekage 

 
Natmad 

 
PRIS: Kr. 195,- 

 
Tilmelding og betaling i stuen. 



REDAKTIONSRULLEN 
 
Torsdag den 9. juli kl. 0730, ankom Kongeskibet DANNEBROG til Korsør og lagde til 
ved Fæstningskajen lige ud for Korsør Marineforening, og skønt det for de fleste Korsoranere 
var højst uventet, så var det alligevel planlagt i samarbejde med os. 
Det var således, at kongeskibets besætning havde behov for at afholde en aktivitetsdag, hvor-
for de havde rettet henvendelse til vores forening for at gøre brug af vore faciliteter og hjælp 
til deres aftenskafning, som skulle være grillet pattegris, m.m. 
Alt dette ville vi selvfølgelig med fornøjelse være behjælpelig med, så vi skaffede en grill 
med gris, som Mogens så grillede i løbet af dagen, mens besætningen gennemgik de planlagte 
aktiviteter. 
Kongeskibets besætning var yderst tilfredse med arrangementet, havde en dejlig dag og vil en 
anden gang gerne benytte sig af vores tilbud om at bruge vores forening. Vi fik som tak for 
hjælpen et meget flot ur, samt et foto af DANNEBROG ud for Kronborg forærende, hvilket 
vi er meget stolte af og som skal ophænges i Kongestuen. 
DANNEBROG afsejlede fredag morgen tilbage til Århus. 

 
Ellers er sommeren jo over os og der er skruet lidt ned for aktivitetsniveauet, men efter som-
merudflugten til Marstal den 15. august, skrues der lidt op for blusset igen. 
I øvrigt er busafgang kl. 07.45 præcist. Der er kaffe og morgenbrød til en 20ér fra kl. 07.00, 
som man kan tilmelde sig i stuen senest den 9. aug.  
 
Billard: Opstartsmøde fredag den 21. august kl. 18.00. Tilmelding til smørrebrød på liste i 
stuen. 
 
Sangkoret startet igen tirsdag den 25. august kl. 19.00. Mød op hvis du har lyst til at røre 
stemmen. 
 
 



Den 29. august vil der være kransenedlægning ved mindestenen i Rådhushaven 
som vanligt, men det kan være der bliver gjort lidt mere ud af det i år. Dels er det 
lørdag i den Maritime Uge og Flådestationen vil måske være repræsenteret og dels 
får vi besøg af Marinehjemmeværnet som har gæster fra Tyskland, som måske til-
lige vil nedlægge en krans. 
 
Foreningen har, ved Chris´ mellemkomst, fået en ægte Marineforeningssangbog 
fra 1924 forærende af Lis Hechmann i Nyborg, (tidligere Korsør 1951 – 1969). 
Den har tilhørt hendes svigerfar. Vi takker for klenodiet. 
 
Vi skal jo fejre vore nye kaptajner fra Fregatskydningen, ved Skipperfesten den 5. 
september. Menu og pris kan ses andetsteds i bladet. 
 
Der er planlagt ÅLESKAFNING den 17. oktober, og vi håber på at vi skal ”fedte 
mulerne” i ål, men det afhænger af den aktuelle ålesituation til den tid. Hvis det 
ikke er til at skaffe ål, eller det bliver uforholdsmæssigt dyrt, ser vi os nødsaget til 
at finde en anden menu. Se selv menu og pris når tilmeldingslisten bliver ophængt 
i stuen ca. 4 uger før. 
 
”HVAD ER DETTE” konkurrencen i sidste nummer gav kun en besvarelse. Det 
var Claus Pedersen, som havde besvaret og det var rigtigt svar, nemlig en kalibre-
ringsdorn til 20m/m maskinkanon M/42. Præmien er en flaske vin eller 6 øl i stu-
en, som du kan afhente / indtage i baren. Tillykke Claus. 
Jeg ved ikke om det var for svært, eller der ikke er interesse for en sådan konkur-
rence, men jeg vover at prøve en gang mere! 
 
Deadline næste nr.: 4. oktober.  
   Med orlogshilsen; Redacteuren 

HVAD ER DETTE?? 
 
 
 

Dette er en konkurrence hvor jeg bringer et 
billede af en genstand fra den maritime ver-
den. Læsere kan så give et bud på navn, an-
vendelse, evt. alder m.m., og gerne lidt for-
tælling fra egen erfaring med anvendelsen. 
Svaret på denne genstand, det er den tre-
kantede plade, skal afleveres i FOR-
SLAGSKASSEN i entréen i stuen, senest 
den 4. oktober. Der bliver trukket lod 
blandt korrekte besvarelser og den udtrukne 
vil få en præmie. KUN ET SVAR PR. 
MEDLEM. 



Fregatskydning 2009 

Frederik Pedersens flotte skibe før og efter skydningen, samt 
de stolte kaptajner Jan Rasmussen og Grethe Jensen. 



 
 

  Lørdagsmenuer 
 

Lørdag d. 12-09-09 
Bøf Lindstrøm m/persille 

Og Bouillon kartofler 
 

Lørdag d. 10-10-09 
Forloren Skildpadde  

m/halve æg og hjemmebagt brød 
 

Lørdag d. 07-11-09 
Gule Ærter m /flæsk og pølse 

Sennep-rødbeder-rugbrød 

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. 

Flytteoplysninger 



Steen og Gunnars oplevelser i Flensborg i Pinsen i forbindelse med kranse-
nedlæggelse for de faldne marinesoldater. 
 
Inden turen blev der afholdt et informationsmøde i Marinehjemmeværnets lokaler, hvor Kap-
tajnen Henning  på DUBHE MHV 806 informerede om turen med marinehjemmeværnets 
kutter. Endvidere blev vi pr. mail informeret om hele arrangementet i alt ca. 30 A4 ark. Så der 
var styr på det. 
 
Torsdag d. 28. maj kl. 10.00 mønstrede vi på kutteren, som lå på Flådestation Korsør OP-
LOGKOR. Ombord var 8 mands besætning og os 2 som gæster.  
Kaptajnen havde inden afgang checket farvandudsigterne, det ville blive lidt urolig vejr. For at 
lindre lidt på ”festen” konfererede han med Storebælt VTS.  
Vi sejlede kl. 11 i stiv kuling fra nord/vest og gik mod Svendborg, stak lige over/igennem tra-
fikseparationen, så vi hurtigt kom i læ af først Sprogø og senere Fyn. De havde lovet at vinden 
ville løje af i løbet af dagen, men det gjorde den ikke.  
I Svendborg mønstede vi 2 mand Ole og Jan. Jan var meget ø-havkyndig NK, han kendte den 
optimale rute under de aktuelle vindforhold, som herskede.  
Afgang kl. 16 gennem Svendborg Sund, vi måtte ind under Avernak Ø, for at lave frokost.  
Vi kastede anker kl. 18, alt var surret og det kneb med at holde kasserollerne på komfuret. Det 
var alle tiders kokke Ole og Morten, som sørgede for en dejlig frokost.  
Vi lettede anker kl. 19 med kurs mod Flensborg Fjord. Da vi kom ud i Lillebælt havde vi søer-
ne ret/tværs i over 1 time, den rullede noget, til vi igen kom ind under land med Sønderborg 
om styrbord. Vi målte 18 sek/m. 
Vi kastede anker kl. 22 ved i Flensborg Fjord ved Okseøerne til næste morgen sammen med 3 
andre Marinehjemmeværns kuttere fra Danmark. 
 
Fredag d. 29. maj. Vi vågnede op til et pragtfuldt solskinsvejr og havblik.  
Spiste morgenmad inden vi i formation sejlede mod Flensborg med ankomst kl. 10.  
Her blev vi modtaget af Jürgen og Günther fra Maritime Vereinigung Flensburger Förde, som 
var vores kontaktpersoner under hele turen. De skulle også til reception på de 3 andre MHV 
kuttere, så det var Günthers frue, som måtte køres os til indkvartering på Schule Strategische 
Aufkläring. Henning havde sørget gratis indkvartere til os. Det skal han ha tak for. Vi havde 
det hele for os selv, sammen med et kvindeligt Marine Musikkorps, så det var ikke så dårligt. 
Vi fik et dejligt kammer, Steen tog overkøjen.  
Kl. 14 blev vi afhentet af Günther og Jürgen vi gik til Flensburger Brauerei – her blev vi vist 
rundt og beværtet med sild og lufttørret skinke og øl, alt hvad vi kunne drikke, men vi skulle 
være ude kl. 17. 
Vi blev kørt tilbage til vores logi, og aftenen havde vi for os selv, den foregik på græsk, et lille 
listigt sted. Det var en rigtig vært, som hele tiden så, når bunden var ved at være nået. Vi gik 
tidligt til køjs.  
 
Lørdag, d. 3o. maj. Jürgen inviterede os til morgenmad på Marine Schule Mürvik. Ved indsej-
ling til Flensborg havde vi et slot på bagbords side – det viste sig, at det var her, vi nu spiste 
morgenmad. Det var en kasserne, alle var sendt på orlov pga. pinse.  
Kl. 10 gik vi hen til Flensburg Schiffahrts- und Rummuseum, så vi ved alt om rom – bare 
spørg os. Rom og skibsfart var Flensborg rigdom før end Kieler Kanalen blev bygget. 
 
 
 
                      



Efter besøget gik vi gennem hele gågaden for at lede efter en lille gave til vores piger derhjem-
me. Vi fandt aldrig noget – kun en købmand, det var for at passe på væskebalancen. Gåturen 
ud til vores logi var på ca.12 km. Der var 2, som var trætte, da vi nåede næsten ud til vores 
Schule.  
 
Aftenen tilbragte vi på vore lille lokale Vi blev inviteret af vært og værtinde til pinse karne-
valsfest, men vi måtte takke nej – pæne som vi var – da vi næste morgen skulle møde til kran-
senedlæggelse.  
 
Søndag, d. 31.5 Jürgen afhentede os, og igen fik vi morgenmad på Marine Schule Mürvik –  
flot.  
Først var vi til en festlig gudstjeneste med musik og sang. Vi sang først ”Morning has broken”. 
Der var 3 præster, katolsk, muslimsk og luthersk.   
Efter gudstjenesten var der kransenedlæggelse ved mindesmærket for de faldne Marine solda-
ter under 2. verdenskrig. Vi medbragte en krans på Korsør Marineforening vegne. 
2 kvindelige Mariner spillede trompet – meget flot, en højtidelig oplevelse.  
Først lagde Maritime Vereinigung Flensburger Förde  deres krans, så Marinehjemmeværnet i 
Danmark og så Korsør Marineforening.  
Derefer havde vi dagen til rådighed. Vi tog en bus til havnen og gik lidt rundt i centrum og fik 
en dejlig Wienerschintzel.  
Tog hjem til vores indkvartering, men forinden var vi lige forbi en lille Knejpe hvor de spille-
de så højt, at vi hurtigt måtte forlade stedet. Tidligt til køjs.  
 
Mandag d. 31.5 Jürgen kom og vækkede os kl. 7 og for at hente vores bagage og køre os tilba-
ge til kutteren for at sejle mod Korsør. Vi spiste lige morgenmad inden på Mürvik.  
Mange fra byen og vores tyske venner mødte op for at sige farvel, det var en herlig afslutning 
på nogle pragtfulde dage, i en dejlig by med nye venner med et varmt gæstfrit og hjerte. Vi har 
noget at leve op til.   
Alle 4 Hjemmeværns kuttere sejlede fra Flensborg i stille vejr mod Rudkøbing i formation, 
hvor vi først satte Ole og Jan af.  
Vi gik igennem Smørstakken ved Lohals og ankom til Flåde Station OPLOGKOR kl. ca 19.30. 
 
Vi takker kaptajnen og besætningen ombord på DUBHE MHV 806 for god og kammeratlig 
behandling på Korsør Marineforenings og vore vegne.  
Vi er nu hjemme mange minder rigere om nogle dejlige dage i pinsen i Flenborg.  
Siden hjemkomst har Gunnars Vivi flittigt korresponderet med Jürgen vores kontaktperson fra 
MVFF, som har sendt os et væld af billeder.  
På Maritime Vereinigun Flensburg Fördes hjemmeside  www.mvff-flensburg.de er der mange 
billeder fra hele arrangementet.  
Vi håber at Korsør Marineforening på et tidspunkt kan være værter for genvisit, for Jürgen og 
Günthger vores kontaktpersoner, som så gæstfrit sørgede for os under hele turen. Aldrig har vi 
mødt så varme venner, som i Flensborg i pinsen, en pragtfuld tur at mindes når vi engang bli-
ver gamle.    
Steen og Gunnar  



Billeder fra Gunnar og Steens tur til Flensborg 



AKTIVITETSPROGRAM RESTEN AF 2009.  
 
15. august    Sommerudflugt   
27. august kl. 17.00  Pudseaften 
29. august kl. 10.00  Kransenedlægning 
05. september kl. 18.00 Skipperfest 
12. september kl. 12.00 Lørdagsskafning 
10. oktober kl. 12.00  Lørdagsskafning 
17. oktober kl. 13.00  Åleskafning 
05. november fra kl. 17.00 Pudseaften 
07. november kl. 12.00 Lørdagsskafning 
14. november kl. 13.00 30. kr´s frokost 
05. december kl. 13.00 Julefrokost 
19. december kl. 12.00 Gløgg m/æbleskiver og banko 
27. december kl. 15.00 Juletræsfest 
 
Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingsli-
ster bliver ophængt løbende og som regel ca. 4 uger før. 
 





 
Hos Jomfruen 

v/Jonna & Jane 
Kirkepladsen 2-4220 Korsør 

Tlf. 58352232 
 

Vi mødes på --
ZANZIBAR

Halskovvej 16,
Tlf.: 58 37 40 29



Her kan du få din annonce, 
for kun kr. 800,- + moms. 
Bladet udkommer i 550 expl. 4 gange årligt. 
 
Henvendelse til næstformanden (se side 2) 



HAVNEGADE 17B - 4220 KORSØR - TELEFON 58 37 01 49



AFS: 
KORSØR  
MARINEFORENING 
SØBATTERIET 3 
4220  KORSØR 

B 

 

Sommer åbnings 

tider 

Mandag - Torsdag      11:00 – 22:00? 
Fredag - Lørdag  10:00 – 02:00 
Søndag    10:00 – 22:00? 


