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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 



 

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



7 

58370383 

Nygade 6 

 

 

Linde Alle 38, Tlf. 50768888 

Min Bodega 
                           v/ Majbritt Ludvigsen 

 
Linde Allé 32 – 5837 4247 



Sidste nyt fra formanden 

 
En lang og varm sommer er ved at være slut, og i bestyrelsen er vi i fuld gang med at få 

efterårets og vinterens arrangementer på plads.  

I sommerens løb har vi fået malet Marinestuen, og det er blevet rigtig flot. Vi har vist flaget 

ved flere lejligheder i løbet af sommeren.  

Den 06.06.18 var vi 10 mand fra vores afd. i Nyborg for at deltage i afsløringen af 

mindesmærket for krigssejlerne, rejst af Nyborg Marineforening. Det blev en flot ceremoni 

(og meget varm) der var deltagelse fra, Krigssejlerne, Søværnet, Søværnets Tamburkorps, 

Nyborg Kommune, Marinehjemmeværnet samt flere afd. fra Marineforeningen. Efter 

ceremonien var Nyborg MF vært ved lidt godt til mave og gane. 

 

Den 12. august sommerudflugt. Kl. 0830 var der morgenkaffe og brød i stuen til de 

fremmødte deltagende 52 personer. Kl. 0900 var bussen pakket, provianten var ombord, og 

kursen var sat ud mod Ebeltoft. Jens-Renè, Erling og Bo fik hurtigt gang i salget af 

drikkevarer, og den gode stemning var hurtigt etableret.  Kl. 1145 var vi fremme ved 

Fregatten og udstillingen af de mange skibsmodeller. Efter et par timer hvor folk fik set både 

udstilling og fregatten, blev der forhalet mod Ebeltoft Marineforening, hvor vi blev modtaget 

og budt velkommen. Kl.1400 blev der serveret en dejlig frokost for os.  

Som en dejlig overraskelse kom deres Slupkor og underholdt os med nogle dejlige sange, og 

det kan nok være at der blev sunget med, det var noget vi kunne lide. 

Vi havde en gave med til Ebeltoft MF i form af et navnebræt fra tankfartøjet RIMFAXE, som 

var Ebeltofts første adoptionskib, og det vakte stor glæde, for et sådant havde de ikke. Efter 

en god frokost og hygge i deres dejlige stue, blev der kl. 1700 sagt farvel og på gensyn. 

En dejlig tur blev det, en stor tak til Jens-Renè og hans hold for en god tur. 

 

De Maritime dage i Korsør blev igen i år et tilløbsstykke. 

Fredag aften optrådte vores fantastiske sangkor i teltet på stejlepladsen. Det blev en dejlig 

aften, med et godt publikum og et veloplagt kor. 

Lørdag holdt vi åbent hus i stuen, og der kom rigtig mange gæster, for at se vores flotte stue 

og få en snak og en tår at drikke, så folkene bag baren havde travlt. 

På flådestationen var vi repræsenteret med en stand, hvor vi talte med en masse folk, som 

viste interesse for foreningen. Vi fik uddelt en masse info om foreningen. Det skulle gerne 

give nogle nye medlemmer til Marineforeningen.  

Den 29. august var det 75 års dagen for flådens sænkning, og som altid var vi på plads i 

rådhushaven for, sammen med Søværnet, at lægge kranse, ved vores mindesten for de to, der 

omkom under kampen ombord på Hajen, som lå i Korsør havn den 29. august 1943. 

Skipperfesten blev afholdt 1. september og der var fuldt hus. Det blev som altid en dejlig fest 

i Marineforeningen. Vi ses til næste år.  

National flagdag den 5. september blev afholdt på Flådestationen. Vi mødte op med 12 

mand. Efter ceremonien på flådestationen, gik vi i rådhushaven og lagde blomster ved 

mindestenen. 

Som det ses, har der været en del at se til her på det sidste. 

Vi er nu på vej ind i efteråret med en del aktivitet i foreningen, så kom ned i Marinestuen, få 

en snak med kammeraterne, nyd den gode stemning og hygge. 

Vi ses i Marinestuen. 

       Med orlogshilsen, Lindy 



Fra 29. august og 5. september. 

 

Mindeord 

Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at 

Poul Erik Jensen 

og 

John Gade Nielsen (Hekla) 

er gået fra borde. 

Vi har mistet to gode kammerater. 

Æret være deres minde 

Lindy Olsen 

Nye medlemmer af Marineforeningen 
 

Per Christensen 

Carsten Kraiberg 

Kim Hansen 

Kurt Høst Petersen 

Dennis Andersen 

Niels-Chr. Møller Pedersen 

Peter Hjorth Nielsen 

Steen Uffe Nielsen 

Hans Chr. Pedersen 

Bent Staunsbjerg Kristensen 

Morten Falck Rasmussen 

 

I Ønskes velkommen i afdelingen 



Fødselsdage 
                             

85 år 
 

Bent Vinholdt Pedersen    22.12.18 

80 år 
 

Erik Breum      15.12.18 

Ernst B. Sørensen     16.01.19 

75 år 
 

Kai Lundholm Jensen    11.10.18 

Hans Peter Larsen     29.10.18 

Niels Arendal Jensen    26.11.18 

Jørgen Olsen     20.12.18 

Edmund E. Petersen    30.01.19 

70 år 
 

Harald Eskild Jensen    02.11.18 

Hans-Erik Bomholt Rasmussen             08.11.18 

Lars Klavsen     25.12.18 

65 år 
 

Per Kastrup Sørensen    20.10.18 

Niels Chr. Nielsen     10.11.18 

Heine H. Pedersen     09.12.18 

Valdemar Jensen     31.12.18 

60 år 
 

Per Thorkild Stephansen    19.10.18 

Flemming P. Jensen    03.01.19 

Steen Juul Jørgensen    04.01.19 

Per Holm Andersen    16.01.19 

50 år 
 

Leila H. Nielsen     10.12.18 

 

Marineforeningen ønsker tillykke. 



 

 

 

 

Redaktionsrullen 

 

Som jeg plejer i årets sidste udgave, vil jeg hermed indkalde til Generalforsamling, som 

finder sted den 23. februar 2019, kl. 1000 i stuen. Dagsorden følger i næste nummer. 

Persondataloven! Det er jo noget vi som forening også skal forholde os til. Det er dog ikke 

så meget vi skal gøre, men vores webmaster, Erik Christiansen, er ved at udfærdige nogle 

regler for afdelingen, som vi skal rette os efter. De vil blive opsat i stuen, når han er klar 

med det. Jeg vil lige opfordre til, at man tænker sig om, før man evt. lægger noget fra 

afdelingen og vores arrangementer ud på sociale medier. På vores facebook side; ”Korsør 

Marineforening”, vil jeg holde øje med de opslag der kommer fremover og forbeholde mig 

retten til at slette opslag som ikke harmonerer med de regler som vi udarbejder, eller ikke 

er forenelig med Marineforeningens værdier. 

Vi har glædeligvis fået mange nye medlemmer i år, så jeg vil lige minde om, at vores 

annoncør ”Din Tøjmand JIMMY”, har Marineforeningsuniform og tilbehør til specialpris for 

medlemmer af afdelingen. Priser kan ses på opslag i stuen. Effekter fra Slopkisten kan 

bestilles hos Formanden.  

Da mange af vores arrangementer er yderst populære og da der desværre er begrænsning 

for hvor mange som kan sidde i stuen (eller bussen), så skal man være opmærksom på 

hvornår der er indskrivning og møde op tidligt på dagen, hvis man vil være sikker på at 

komme med.  

Så vil jeg slutte med at ønske alle læsere dejligt efterår og vinter, samt en god jul og et 

godt nytår… 

Med orlogshilsen…                      

Redacteuren 

Deadline næste nr.: 23. december 2018. 



Stor ros til afdelingens sommertur til Ebeltoft. 

Lørdag den 11. august kl. 7.30 startede vi sommerudflugten til Ebeltoft, med et flot morgenbord i 

stuen – en stor tak til René og hans to hjælpere. Efter vi var fyldt op gik vi til bussen til en 3 timers 

køretur – efter der blev ”trukket” lidt op, føltes turen ikke lang. 

Da vi landede i Ebeltoft, var det tid til vi skulle se Marineforeningens særudstilling af 

skibsmodeller, og siden gik vi ombord på fregatten Jylland – det er i sig selv en oplevelse – dejligt 

at det gamle skib bliver bevaret. 

Og så kom dagens højdepunkt – vi besøgte Ebeltoft marineforening – sikke en velkomst, her følte 

man sig rigtig velkommen. Efter en god frokost, marcherede sangkoret ind med to musikanter i 

spidsen. Det store kor gav en fin koncert – hvor særligt de sange som hyldede Ebeltoft og deres 

marineforening gik lige i hjertet. Men også mange af de andre sange, som vi kender fra vores eget 

sangkor kunne vi synge med på – et festligt indslag. Kl. 17 var det tid at sige farvel – en stor tak til 

Ebeltoft marineforening. Vi begav os nu ud på en længere tur mod Korsør – men da humøret var 

faldet lidt i bussen – tog Uffe fat i mikrofonen og sang nogle vemodige sange – godt gået Uffe. 

Vel hjemme i stuen åbnede René og hans hjælpere for lidt udskænkning og var tid til at vi kunne 

bestille Taxaer – en stor tak for det. Med sådan en tur er der naturligvis plads til lidt forbedringer – 

det tager bestyrelsen sig vel af. Alt i alt en rigtig god sommertur – tak for det. 

Venligst. 

Jørgen Jensen 

Årets Fregat– og Jagtkaptajner 



Kommende arrangementer  

 

Foredragsaften, torsdag den 8. november kl. 1900 

”Fra min tjeneste i Søværnet” 

Vores medlem Knud Aage Køhl, fortæller og viser billeder om sine oplevelser i 

Frømandskorpset og tiden som Siriusmand i Nordøstgrønland. 

Der vil være kaffe / småkager. 

 

Lørdag den 17. november kl. 1300 

       30 kr´s frokost 

Tilmelding 20. oktober - 11. november.  

                                                                                                

Pudsedag, torsdag den 29. november kl. 1400. 

Kom frisk og giv en hånd med at shine stuen op inden Julefrokosten. 

Der vil blive udgivet en bid mad og lidt til halsen efter indsatsen. 

 

Juleafslutning lørdag den 15. december kl. 1200 

Der serveres Glögg og æbleskiver som vi hygger os med,  

og når det er indtaget, spiller vi Banko. 

Der er som sædvanligt fine gevinster. 

 

Juledag og 2. juledag vil der være åbent i stuen (weekend- tider) 

 

Nytårsmønstring 

Lørdag den 5. januar kl. 1200, mødes vi i stuen for at ønske hinanden godt nytår. 

Foreningen er vært ved en genstand til at skåle med, for et godt år.  



JULEFROKOST 

Lørdag den 01.december kl. 13.00  

 

Menu 

Marineret sild med æg og karrysalat 

Stegt sild i lage 

Fiskefilet m/remoulade 

Hjemmelavet sylte 

Ribbensteg m /rødkål 

Dampet kylling filet i karry dressing og ananas 

Tarteletter med høns i asparges 

Hjemmelavet leverpostej med champignon og bacon 

Osteanretning 

Kaffe m/hjemme bagte småkager 

Kun 170,00 kr. 

Derefter dans på dækket 

Tilmelding fra 03. til den 25. november i stuen. 

 

 

Torskegilde og skydning til MUGGEN, fredag den 25. januar kl. 18 

             Gule Ærter med flæsk og pølse 

Kaffe med småkager 

85,00 kr.  

Nb: Kun for medlemmer 



Nu hvor vi er på vej til efterår og vintertider, tænker jeg at nogle af jer kan bruge lidt 

maritim inspiration til en god ret, passende til årstiden. Så hermed bringer jeg 

opskriften på ”Kulsvierens Oksespand”, som Dirch Passer laver ombord på Triton i 

filmen ”Flådens friske fyre” fra 1965. 

 
 

Til 4 personer 
600 g skært oksekød, fx klump, yderlår el. bov 
2 løg, 
2 fed hvidløg 
2 madæbler 
Revet ost 
Bacon i tern 
2 tsk. Mild paprika el. rosenpaprika 
½ tsk. Kommen 
Salt og friskkværnet peber 
1 ds. tomatpuré 
1 ds. hakkede tomater 
4 dl. bouillon e. vand 
Fremgangsmåde: 

1.  Skær kødet i tern 
2. Pil og hak løg og hvidløg (hvidløg kan evt. presses) 
3. Brun bacon i en bredbundet gryde 
4. Kødet tilsættes og brunes 
5. Svits løg og hvidløg med til de er gyldne 
6. Tilsæt krydderier, æbletern, tomater og revet ost 
7. Tilsæt bouillon når osten er smeltet 
8. Lad retten simre i 45-60 min., hvis der anvendes klump. Anvendes bov eller yderlår er 

stegetiden 75-90 min. Tilsæt om nødvendigt mere bouillon undervejs. 
9. Retten tilsættes tomatpuré for at jævne til ønsket konsistens. 

 
Tilbehør: 
Kartoffelmos (husk at beregne ca. den dobbelte mængde kartofler, når du laver 
kartoffelmos i forhold til kogte). 



 
 
08. november kl. 1900: Foredragsaften 
 
17. november kl. 1300: 30 kr´s frokost 
 
29. november kl. 1400: Pudsedag 
 
01. december kl. 1300: Julefrokost   
 
15. december kl. 1200: Glögg & Banko 
 
25/26. december       : Stuen er juleåben (weekend-tider) 
  
05. januar  kl. 1200: Nytårsmønstring 
 
25. januar  kl. 1800: Torskegilde 
 
23. februar  kl. 1000: Generalforsamling 
 
 
 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 
forbeholdes! 

AKTIVITETSPROGRAM 

ADRESSEÆNDRING 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halsskovvej 19 

Korsør Marineforening ønsker 

 medlemmer og deres familier, 

alle på Flådestationen, ved kommunen, 

samt vores sponsorer, annoncører og venner af 

Marineforeningen  

GOD JUL 

SAMT 

ET GODT NYTÅR 

 
 



Korsør Marineforening ønsker 

 medlemmer og deres familier, 

alle på Flådestationen, ved kommunen, 

samt vores sponsorer, annoncører og venner af 

Marineforeningen  

GOD JUL 

SAMT 

ET GODT NYTÅR 

 
 



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) 


