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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 (sangkor) 
Tlf.: 2364 7195 
Uffe.tvede@mail.dk 
 
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 
klaus.efjensen@gmail. 
com 
 
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 

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

Nygade 9 
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58370383 

Nygade 6 

Min Bodega 
                           v/ Majbritt Ludvigsen 

 
Linde Allé 32 – 5837 4247 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste nyt fra formanden 

 

Så er det sommer i Danmark, men her i skrivende stund kan man ikke se det 

på vejret. Koldt og blæsende. Nå, det skal nok blive en dejlig sommer. 

Aktiviteterne er ikke så mange her i sommermånederne, men der har været 

en del arrangementer i foråret. 

 Den 24.05.15 holdt vi den sidste Ulkeaften i sæsonen. Det var journalist og 

forfatter  Bjarne Bekker, som fortalte om sit lange venskab med Fulton-

skipperen Mogens Frohn Nielsen. Det blev en meget spændende aften med 

et godt foredrag. Der var mødt 45 personer op. Vi havde igen åbnet for folk, 

som ikke er medlem af Marineforeningen, og der kom også en del fra byen. 

Det er noget vi vil fortsætte med, det er en god måde at synliggøre os på. 

Den 05.05.15  blev der afholdt Pensionistdag i stuen. Et arrangement vi 

hjælper Flådestationen med at afholde. 70 personer var mødt op til en dejlig 

dag på Flådestationen og i Marinestuen. 

Vi har også haft en pudseaften. 12 mand var mødt op for at gøre stuen 

sommerklar. Det er altid hyggeligt at være med på de pudseaftner, men vi 

kan godt være mange flere næste gang. Det står i bladet, hvornår det er. Så 

mød op! 

30.05.15  afholdt vi Fregatskydning for 30. gang. Det blev som altid en rigtig 

dejlig dag på skydebanen. Vi holder lige en pause næste år, grundet 

sendemandsmødet her i Korsør. 

Vi har også været til Sendemandsmøde i Brøndby. Herfra deltog vi med 8 

mand. Der var ikke de store ting på programmet til mødet. Vi bekræftede 

mødet her i Korsør i 2016 og Aalborg inviterede til 2017, Landsformanden 

blev genvalgt for 3 år og Landssekretær Birger Tykskov blev ligeledes 

genvalgt for 3 år. Fremdriftsskruen gik igen til Svendborg. Det er 5. år i træk, 

at de vinder, Korsør kom ind på en flot 2. plads. 

Festen lørdag aften blev holdt i Michael Laudrup-loungen på Brøndby 

Stadion. Korsør Marineforenings sangkor stod for underholdningen. Det var 

noget folk kunne lide (De er nu også gode). 



Ja! -næste år er det så os, der skal afholde dette store arrangement. Vi er 

allerede godt i gang med forberedelserne og der er nok at se til. En masse af 

jer har skrevet jer på en hjælper-liste, og I skal nok blive kontaktet af 

tovholderne for de forskellige ting, vi skal have hjælp til. Vi har også et 100 

års-jubilæum i januar, som vi også er i gang med at tilrettelægge. PYHA man 

bliver helt svedt, men vi går på med krum hals. Nu vil vi holde lidt ferie og 

vende tilbage med nye kræfter. 

Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer, og husk nu: Marinestuen har åben 

hver weekend hele sommeren, så kig ned og hyg jer en stund. 

                                                   God Sommer! 

Lindy Olsen 

 

 

 

 

                                          

  

Mindeord 

Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at vore gode kammerater; 

 

Jytte Olesen 

og 

Jørgen Knudsen (Store Jørgen) 

 

 er gået fra borde. 

Vi har mistet nogle gode kammerater. 

Æret være deres minde. 

 

Lindy Olsen 

 

Nye medlemmer i foreningen 

 

 

Ernst Birger Sørensen 

Kaj Hansen 

Hans-Erik Bomholt Rasmussen 

Bjarne Schøsler 

Bjarne Weimann Ritter 

Torben Tange Jensen 

Ib Ringgaard Knudsen 

Brian Møller Ottesen 

Carsten Jensen 

 

I ønskes velkommen i Marineforeningen 



 

 

Fødselsdage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
85 år 

31.08.15 Harry Nielsen 
16.09.15 Knud Aa. Madsen 

 
75 år 

06.09.15 Geert W. Hansen 
07.09.15 Henning K. Jørgensen 

 
70 år 

03.08.15 Ole Stougaard 
21.08.15 Harly Dybbro 

29.08.15 Karen Marie Pedersen 
26.09.15 Marie-Luise Knutson 

08.10.15 Bjarne S. Poulsen 
09.10.15 Bent Jensen 

 
65 år 

10.08.15 Henning Nielsen 
26.08.15 Tommy B. Larsen 

06.09.15 Hans K. Kristensen 
29.09.15 Berit Christensen 
25.10.15 Arne Henriksen 

29.10.15 Ole B. Christiansen 
 

60 år 
05.08.15 Henning B. Jørgensen 

09.08.15 Alex A. Olsen 
27.08.15 Bent H. Jensen 
17.09.15 Knud A. Hansen 
10.10.15 Niels Jansson 

10.10.15 Erik Christiansen 
14.10.15 Keld Rosenberg 

23.10.15 Thomas M. Nielsen 
 

50 år 
10.10.15 Dan Høj 

Marineforeningen ønsker tillykke. 



 
 

 
 
 
 

REDAKTIONSRULLEN 

Efter en ellers vel overstået Fregatskydning, har vi med beklagelse konstateret, at der ikke blev 

solgt så mange skydekort, som der plejer. Så for at få råd til musikken, vil der fortsat blive solgt 

skydekort i baren, frem til Skipperfesten, hvor der vil blive trukket vindere. Der vil være fine 

vinpræmier på spil..., så køb et par skydekort når du alligevel er i foreningen. 

Der er "Åbent Hus" på Flådestationen og i Marineforeningen, lørdag den 22. august.  

Lørdag d. 29. august mødes alle, som vil være med til kranselægning i Rådhushaven, kl. 0950 

dernede, iklædt "det fine tøj". Bagefter går vi i Stuen, hvor afdelingen giver en forfriskning. 

Flagdagen d. 5. september, falder i år samme dag som Skipperfesten, men mød op alligevel. Vi 

mødes kl. 0730 i det pæne tøj og går samlet til Flådestationen og efter flaghejsning går vi til 

Rådhushaven. I år bliver den efterfølgende morgenskafning holdt i Stuen. 

Her bringes et par foto fra årets Fregatskydning:   

 

      

Deadline for indput til nr.4, er den 11. oktober. 

Med ønske om en god eftersommer- og efterår, sendes venlige marinehilsner fra... 

                                                                                                                                               Redacteuren. 



Fregatskydningen 2015. 

Det var 30 års jubilæum for starten af fregatskydningen som startede i 

1985.  

Svend og Lise-Lotte var på plads i indskrivningen.  

60 personer mødte op til morgen mad kl. 0800, der blev budt velkommen og sagt 

godmorgen med en lille en. KI. 0830 blev de afgående Kaptajner pebet ombord, 

de takkede for et godt togt og for at besætningen havde opført sig godt, igen blev 

der sagt godmorgen med en lille en.  

KI. 0900 blev der pebet til mønstring, flaget blev sat og Kong Chr. blev sunget, 4 

nye medlemmer fik overrakt deres emblem og de blev budt velkommen i 

foreningen. Så gik man i gang med skydningen der var i år 32 skytte til Fregatten 

og 19 skytter til Jagten, stemningen var som altid helt i top og alle hyggede sig og  

havde det dejligt, Henning (due) og Per tog sig af 5 skuds skydningen, og der var 

godt besøgt som vanligt, Bo og Sven passede baren, og der var gang i salget fra 

starten af, i kabyssen havde pigerne Gurli ,Kate og Hjørdis travlt, Mogens var på 

plads i Kabyssen i Stuen, så alt var på plads.  

Helene og Lise-Lotte var tidligt i gang med at sælge lodder frokostlotteriet, 

det gik lidt trægt men pigerne fik solgt alle lodderne.  

Skydningen gik godt, og snart var der skudt flere sejl ned på Fregatten, det 

syntes pigerne ikke om, da det er dem som plejer at være foran, de mente at 

det var fordi at Henning ikke var på sin plads som skydeleder hos dem, noget 

som Jens René mente var det rene vås.  

KI. 1230 blev der pebet til skafning, og en dejlig frokost blev sat til livs, en enkelt 

snaps blev det også til. KI. 1345 blev skydningen genoptaget. På Fregatten var 

man nået til krudtkammeret og efter kun 11 skud gik det i luften,  



  

og Ole Danielsen kunne udråbes som Fregatkaptajn 2015.  

På Jagten manglede man sejl no. 9 men det blev hurtigt skudt ned, og man 

kunne gå til krudtkammeret, og efter kun 3 skud gik det i luften, og Annette Hein 

kunne udråbes til Jagtkaptajn 2015.  

Ved 5 skudskydningen var der igen i år tæt løb og der måtte omskydning 

til før der var fundet en vinder, og det blev Kim Jørgensen med 59 point, 2 

pladsen gik også til Kim Jørgensen med 57 point og 3 pladsen gik til 

Tommy Hein med 52point.  

Et stort tillykke til alle vinderne og de nye Kaptajner. Og en stor tak til alle 
hjælperne uden jer kunne det ikke lade sig gøre.  

Kl. 1600 var det hele overstået, efter en dejlig dag med foreningen på skydebanen.  

 
Lindy. 

  Fregatten ”før og efter” slaget. 



 

 

 

Skipperfest 

Lørdag den 5. september kl. 1800 

 

 

 

 

 

Menû 

Rejecocktail m/flutes 

Oksefilet m/årstidens grøntsag og bordelaise 

Lakridsmousse 

Kaffe m/kransekagekonfekt 

Natmad 

Klar suppe med boller 

180,00 kr. 

 

Tilmelding i stuen fra d. 9. til 30. august. 

Åleskafning den 17. oktober kl. 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

Gode stegte ål m/ persillesauce og agurksalat 

Spis hvad du kan 

Kun 185,00 

Vel mødt 

Tilmelding og betaling i stuen fra d. 19. sept. – 11. okt.  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ADRESSEÆNDRING 
 

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

 
 

 
 

Billard 
 
Så fik vi overstået endnu en omgang billard. Og holdte derfor en god og hyggelig afslutning fredag 
den 8. Maj. Der var mødt 32 op både herre og damer hvilket var meget pænt.  
Henning havde været så sød og ville lave maden til os som var en krebinet med grønærter og gule-
rødder, og det smagte virkelig godt. Tusinde tak for hjælpen til Henning. 
Vi startede ud med et internt spil hvor vinderne blev Steen, Dan R, Slinger, Majbritt og Bent. Stort 
tillykke til dem. 
Så gik vi over til præmie overrækkelse for året der var gået. Vinderne for damerne var Slinger. An-
denpladsen gik til Bente og trediepladsen til Lene. Hos herrene forløb det sig sådan at 1. pladsen 
gik til Oller og andenpladsen gik til Steen og trediepladsen gik til Kim. Stort tillykke til dem alle. 
Herefter skulle vi overrække Poppes pris som i år gik til Ib Rasmussen, fordi han kommer stort set 
hver gang og har gjort det i flere år og ikke mindst med en positiv holdning og et godt humør. 
Jeg vil hermed sige tak for året der gik og tak til mine barvagter og til Kim som har været min høj-
re hånd som nystartet formand for billard. 
Jeg opfordrer hermed alle om at møde op til opstarts møde Fredag den 28/8-15 kl. 16.00. 
Damerne starter tirsdag den 8/9-15 og herrene starter den 2/9-15. 
Tak for et godt år og håber på at se lige så mange når vi starter op igen. 
 
Venlig Hilsen  
 
Dan Olsen 



 
 
 
08. august   kl. 08.00 Sommerudflugt 
 
29. august   kl.  10.00 Kransenedlægning 
 
03. september kl. 17.00 Pudseaften 
 
05. september  kl. 0730 Flagdag (Danmarks udsendte) 
 
05. september kl.  18.00 Skipperfest 
 
17. oktober    kl. 13.00 Åleskafning 
 
14. november   kl. 13.00 Skafning i stuen 
 
26. november   kl. 17.00 Pudseaften 
 
05. december   kl. 13.00 Julefrokost 
 
19. december   kl.  12.00 Glögg 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 

 





 

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? 


