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DISTRIKT III 

DISTRIKTFORMAND 

Edward Jelen 
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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 



Korsør Dæk &
Udstødningscenter
v/Benny Søbjerg Pedersen
Tårnborgvej 136 - 4220 Korsør
Tlf. 58 35 06 08 - CVR.nr. 17 63 91 96



 

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 



MARSKANDISEREN
HALSKOVVEJ 5
4220 KORSØR

TLF.: 58 35 00 55
MAN  FRE KL. 15.00 - 17.00

LØR KL. 10.00 - 13.00

 

Min Bodega 

7 

58370383 

Nygade 6 



Nyt fra formanden 

 

  
Så blev det ”sommer” og vi startede med igen at byde velkommen til 

pensionisterne fra flådestationen. Det er blevet en årlig tilbagevenden-

de begivenhed, at vi arrangerer morgenskafning og frokost, hvor de 

fremmødte pensionister skaffer og hygger sig i vores stue. Der var i år 

60 der fandt vejen forbi.  

Vi er rigtig glade for på denne måde at kunne assistere flådestationen 

samt de mange pensionister. 

 

Fregatskydningen blev også en god dag. Vejret var med os lige til vi 

skulle slutte og alle hyggede sig med en lille en og lidt godt at spise 

under frokosten. Selve skydningen trak lidt ud for mændene, det er li-

ge som om at sigtet blev lidt sløret efter frokost, men vi fik da ramt 

krudtkammeret til sidst. 

Der blev sammenlagt brugt 600 skud før det var slut og hos damerne 

blev det Lene Bay Brandt- Knudsen der blev Jagtkaptajn. Hos mænde-

ne blev det Dan Olsen der blev Fregatkaptajn. 

5 skuds skydningen blev vundet af Ian Schmidt med 50 point af 50 

mulige og med 46 point blev Dan Olsen nr. 2. Vi siger tillykke med 

sejren.  

 

Da Sankt Hans aften i år faldt på en lørdag, prøvede vi at holde en 

grill aften. Der mødte 65 glade deltagere og det blev en dejlig grill af-

ten hvor vi fik godt at spise af både okse- og lammesteg, samt revels-

ben og pølser og dertil et stort salatbord, m.m.  

Senere ved ni tiden, gik vi op på volden og sang midsommervisen. Det 

blev en rigtig god aften hvor vi hyggede os gevaldigt. 

 

Nu vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer 

  

Jørgen 



Fødselsdage 

 

 
80 år 

31-8-12 Svend Toft 

 

70 år 

23-07-12 Erik Wilhelm Kjær 

07-10-12 Henning Bach 

 

65 år 

14-08-12 Peter Lindegaard 

25-08-12 Knud Erland Nielsen 

27-09-12 Chistian Benito Fischer 

 

60 år  

03-08-12 Steen K Jensen 

05-08-12 Tommy Robert Andersen 

27-09-12 John Mortensen 

 

50 år 

22-08-12 Johny Henriksen 

  21-09-12 Benny Mortensen 
 

 

Vi kipper med flaget 

 

 

 

 

 

 

Nye medlemmer. 

 

Knud Flemming Petersen 

Erik Wilhelm Kjær 

Mads La Cour Siegumfeldt 

Flemming Harlou 

 

 

Vi ønsker jer velkommen i afdelingen. 

 
 

 

Skaffekø ved pensionistdagen. (Foto: Bjarne Jensen 
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REDAKTIONSRULLEN. 

 

 

 

Kanonjolle projektet er blevet opgivet!  

Der blev på sendemandsmødet, som det vil være bekendt, stillet forslag om at ind-

stille projektet og forslaget blev vedtaget. Det var det. 

Vi har anmodet om at få det beløb, som er blevet indsamlet i vores afdeling tilba-

geført, hvilket også er sket. 

Hvad skal de så anvendes til?  

Jo, bestyrelsen har truffet det valg at donere dem til veteranhjemmene. Der kan de 

nok gøre mindst lige så god fyldest, som hvis de af hovedforeningen var blevet 

indlemmet i jubilæums-sendemandsmødet næste år. 

 

 

Præcisering af regler for tilmelding til arrangementer.  
Der er rejst kritik af hvordan man kan tilmelde sig vore arrangementer, så bestyrel-

sen har vedtaget hvordan dette kan og skal ske for eftertiden. 

 

Når listen til arrangementet er blevet ophængt i stuen (på den dag som er annonce-

ret i Kompasrosen), så kan man (medlemmet) møde op i stuen i dennes åbningstid 

og mod betaling blive skrevet på listen. Det er kun medlem samt én af følgende: 

hustru/husbond/sambo/kæreste, som kan deltage. Hvis der enkelte gange er mulig-

hed for at tilmelde andre, vil dette blive oplyst i samme forbindelse.  

 

Er man forhindret i selv at komme i stuen på første tilmeldingsdag, på grund 

af sygdom/ferie og enkelte som ikke bor i nærområdet, kan man henvende sig 

til formanden (og kun formanden) og betale til ham, så vil man kunne deltage i 

arrangementet. 

Man skal IKKE få andre til at tilmelde sig. Det vil blive afvist af barvagten. 

  

  
 

 

 



Angående Flagdagen den 5. september for Danmarks udsendte, 

så er vi af Flådestationen blevet inviteret/opfordret til at deltage i deres offi-

cielle arrangement, hvilket vi med glæde har sagt ja til. 

Det betyder ikke, at de fremmødte går glip af morgenskafningen bag efter, 

idet der inviteres til morgenbord i cafeteriet efter forudgående tilmelding Til-

meldingsliste ophænges i stuen 11.—26. august. 

Vi mødes i stuen (medlemmer i pænt marineforeningstøj) kl. 0700 - 0730, 

hvorefter vi samlet går til Flådestationen med flaget. Flaghejsning er kl. 

0800 og derefter officielle taler m.v.  

Jeg ser frem til, at rigtig mange vil deltage. 

 

29. august, mødes de som kan kl. 0950 til kransenedlægning i Rådhusha-

ven. Derefter er stuen åben for en forfriskning. 

 

Deadline til næste nr., er den 7. oktober. 

           Venlig hilsen, Redacteuren. 

 

Invitation. 

 

 

 

 

 

Nu da jeg atter fylder år, vil jeg hermed invitere til Åbent Hus i marinefor-

eningen, fredag den 31. august kl. 12—16. 

Angående eventuelle gaver, ønsker jeg mig en lille skilling til en rejse, eller 

gavekort. 

Jeg frabeder mig gerne flaskegaver. 

Venlig hilsen, 

Svend Toft 

 



KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 

 

 

Pudseaften 
Torsdag den 23. august fra kl. 17.00 

 

Mød op og vær med til at shine stuen op før skipperfesten. 

Der er som vanligt lidt at spise bagefter.  

 

- - - o O o - - - 

 

Skipperfest. 
Lørdag den 01. september, kl. 18.00  

 

Menu: 

 

Rimsaltet Laks m/avocadosauce  

Oksefilet m/pebersauce 

Islagkage 

 

Med tilhørende vine 

 

 Natmad: 

 

Aspargessuppe 

 

Pris kun 175,00 kr. 

 
Tilmelding fra 04. august—26. august.  

 

- - - o O o - - - 

 

30 kr´s frokost. 
Lørdag den 22. September kl. 13.00 

 

Hvem laver frokosten??? 



ÅLESKAFNING 
Lørdag den 20. oktober, kl. 13.00 

 

På trods af de små ålekvoter, så bliver der alligevel denne dag udbakket  

 

GODE Stegte Ål, m/persillesovs- - 

Spis hvad du kan!!! 

 

til en pris af kr. 175,- /næse. 

 
Tilmelding fra den 22. september til 14. oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vildtaften 
Lørdag den 3. november kl. 18.00 

 

Det bliver en lækker vildtbuffet, alt efter hvad der er nedlagt på jagten!! 

 

PRIS: kr. 195,- 

 
Tilmelding fra den 06. til 28. oktober. 

C:/Users/Theis/Documents/Mine Google Gadgets


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. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

04. august kl. 09.00   Sommerudflugt (08.00 morgenmad kr. 20,-)  
       Bussen kører kl. 09.00. 
 
23. august kl. 17.00   Pudseaften 
 
29. august kl. 10.00   Kransenedlægning 
 
01. september kl. 18.00  Skipperfest 
 
05. september kl. 0700-0730 Flagdag 
 
22. september kl. 13.00  30 kr´s frokost 
 
20. oktober kl. 13.00   Åleskafning 
 
03. november kl. 18.00  Vildtaften 
 
17. november kl. 13.00  Gule Ærter m flæsk og pølse 
 
01. december kl. 13.00  Julefrokost 
 
15. december kl. 12.00  Julegløgg og banko 
 
Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister bliver 
ophængt løbende og som regel ca. 4 uger før. 
 
Aktivitetsprogrammet er tentativt og vil løbende blive opdateret. Ret til ændringer forbe-
holdes! 

AKTIVITETSPROGRAM 2012. 



Fra  Fregatskydningen: 

 

1: Skytterne instrueres 

2: Det sønderskudte skib inspiceres 

3: Jagt– og Fregatkaptajn udnævnes og får præmier 



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 

 
 

 Åbningstider 

 

Mandag - Torsdag      11:00 – 22:00? 

Fredag - Lørdag  10:00 – 02:00 

Søndag    10:00 – 22:00? 


