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MARINESTUEN 
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VICEVÆRT 
Harry Nielsen 
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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 



10.00-24.00 
10.00-02.00 
10.00-02.00 
11.00-22.00 

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 

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



H. Chr. Müllers

58370383 

MARSKANDISEREN
HALSKOVVEJ 5
4220 KORSØR

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

LØR KL. 10.00 - 13.00



 
Nyt fra formanden 

  
27.-28. og 29. august,- 
 
havde vi besøg af besætningsmedlemmer fra et tysk afviserfartøj, vi havde i den anledning 
inviteret til Beer Call i stuen, hvilket lige var noget der passede dem. I forbindelse med ma-
ritim weekend havde vi åbent hus i stuen, og det vrimlede med folk, om det var åbent hus, 
eller fordi vi havde annonceret i avisen at sang koret skulle synge er svært at sige, men der 
var bragende bifald efter sangene, alt i alt en forrygende weekend. 
Den 29. august havde vi kransenedlæggelse i rådhushaven og det tyske skib stillede med 
fire mand til dette, så sammen med de fremmødte fra marineforeningen blev vi alligevel 
nogle stykker der var med til at lægge kransen, men der må gerne møde flere. 
  
 
 
04.- 05. september. 
 
Så var det tid til skipperfesten. Det er flere år siden vi har haft så stor tilslutning til denne 
dag, og de mange fremmødte blev da heller ikke snydt med den gode mad og den gode mu-
sik og de feststemte marine kammerater m/ledsager havde en dejlig aften, der holdt til ud 
på de små timer. Måske lidt for længe, idet mange af os skulle møde op igen kl. 8.00 hvor 
vi skulle hejse flaget i anledning af den nationale flagdag.  Der mødte dog omkring 35 op 
så det var flot efter sådan en aften. 
Vi startede med kanonsalut og fik hejst flaget, hvorefter vi sang Kong Christian. Derefter 
fortalte vores distrikts formand Edward Jelen lidt om hvorfor vi holder denne dag, hvoref-
ter der blev holdt et minuts stilhed til ære for de som er omkommet under internationale 
udsendelser. Derefter var der kaffe og morgenbrød i stuen for de fremmødte. Næste år hå-
ber vi der kommer endnu flere til denne dag. 
                   
 

Jørgen Olsen 



Nye medlemmer. 
 

Berit Christensen 
Arne Olsen 

Ove Frost Andersen 
 

Vi ønsker Jer velkommen i afdelingen. 
 

 

  
Det er med sorg jeg må meddele, 

at vores medlemmer 

  
Heinrich Ruhe 

og 

John Immersen Andersen (Jyde) 

  
er gået fra borde. 

  
Æret være deres minde. 

  
Jørgen Olsen. 

  



 

 

 
Fødselsdage. 

 
85 år. 

02-01-11 Poul Robert Nielsen 
 

80 år. 
12-12-10 Hans Mejling 

 
75 år. 

24-01-11 Kurt Alex Thomsen 
28-01-11 Jens Peter Jacobsen 

 
70 år. 

12-12-10 Preben Frederiksen 
11-01-11 Jørn Georg Mikkelsen 

13-01-11 Vita M. Englev 
 

65 år. 
28-12-10 Børge Møller 

15-01-11 Henrik N Jensen 
 

60 år. 
20-11-10 Ib Luthmann 

11-01-11 Erling Poulsen Jepsen 
 

50 år. 
10-01-11 Kim Dahl 

18-01-11 Michal Wassermann Jaeger 
 

I ønskes alle tillykke. 
 



REDAKTIONSRULLEN 
 
For ikke at glemme det, vil jeg hermed bringe: Indkaldelse til ordinær Generalforsam-
ling, som afholdes den 26. februar 2011 kl. 0900 i stuen. 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden i hen-
hold til vedtægterne. Dagsordenen m.m. bringes i Kompasrosen nr. 1, 2011. 
 

Betaling af kontingent, overgik sidste år til PBS, så hvis du endnu ikke kar tilmeldt dig, så 
er det på tide. Det er jo meget nemmere. 
 

Julemærker kan af de som har bestilt, afhentes i stuen fra begyndelsen af november. 
 

På årets Sendemandsmøde blev det vedtaget, at Marineforeningen skal stå for bygningen 
af en kopi – kanonjolle fra Englandskrigen. For at det kan lade sig gøre skal der samles et 
større beløb ind, fra fonde m.m., men også alle afdelinger må ”spytte i kassen”, så ind til vi-
dere har vi (bestyrelsen) besluttet, at de penge som kommer i bøsserne som står på baren i 
stuen, skal gå til projektet. 
DERFOR opfordres medlemmer herved til, at ”skæppe i bøssen”. Alle donationer er velsete, 
store som små,- - - eller i hvert fald mindre. 
 

Deadline næste nummer er 09. januar 2011. 
  Venlig hilsen og god jul, Redacteuren. 

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. 



FOREDRAG 
 

Onsdag den 3. november kl. 19.00 
 

”Brian vender tilbage” 
 

Næstkommanderende fra vores adoptionskompagni PL Brian L. Kristensen,  
giver et foredrag og viser billeder om C-COY´s mission i Afghanistan tidligere på året. 

 
Der vil være kaffe/the og kage. 

 
Alle interesserede er velkomne, også ikke medlemmer. 



KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 
 

SØNDAGSFROKOST 
 

Søndag den 7. november kl. 12.00, har Ole Gule Ærter m/flæsk og pølse 
på menuen. 

 
Tilmelding i stuen fra d. 16. okt. – 31. okt. 

 
 
 

PUDSEAFTEN 
 

Torsdag den 2. december fra kl. 17.00 
 

Så ta´r vi igen en tørn med at pudse og shine stuen op, så vi kan være den 
bekendt op til den forestående julemåneds arrangementer. 

Efter pudsningen hygger vi os med lidt mad og en vel fortjent dram.  
Så mød op og vær med til at få en hyggelig torsdag aften. 

 
 

30 kr´s frokost. 
 

Lørdag den 20. november kl. 13.00 
 

Denne gang er det Flintholm´s som står for den gode mad.  
Der er som regel ”fuldt hus” til disse frokoster, så kom i stuen i god tid og 

bliv skrevet på listen, fra den 23. oktober til den 14. november.  



JULEFROKOST 
 

 
Lørdag den 4. december kl. 13.00 

 
Så er det atter tid til et af årets højdepunkter i Korsør afdeling, nemlig den be-
rømte Julefrokost, hvor traditionen byder, at man medbringer en julegave 
(værdi ca. 25 kr.), som kommer på pakkeauktion under frokosten. Derefter 
musik, dans og hygge.  

Prisen er i år kun: kr. 150,- pr. deltager.                                
 

Menu 
 
Kryddersild med kapers og løgsalat. Røget hellefisk med asparges og rævesauce. Tartelet-
ter med høns i asparges. Hjemmelavet sylte m/sennep og rødbeder. Æbleflæsk. Hjemmela-
vet leverpostej med champignon og bacon. Andebryst med rødkålssalat. Ribbensteg med 
rødkål. Ost m/druer. Hertil 1 øl.  
Ris á la mande m/ kirsebærsauce. Kaffe med kransekagekonfekt.. 
 
 
Tilmelding er fra lørdag den 6. november til søndag den 28. november i 
stuen, men vær hellere ude i god tid, for der er begrænset plads og det er først 
til mølle….. 



JULEGLØGG OG ÆBLESKIVER 
 

Lørdag den 18. december kl. 12.00 
 
Denne dag samles vi for, under hyggelige former, at ønske hinanden en glædelig 
jul. Der bliver udgivet lune æbleskiver samt gløgg, 
og derefter afholdes det årlige, store eftertragtede bankospil med mange flotte 
præmier. 
 
 
 
 
 

ÅBNINGSTIDER JUL OG NYTÅR 
 

I juleperioden vil John Fejer holde åbent i stuen den 25./26. december  
med de sædvanlige åbningstider for weekender (10-16 og 11-14). 
Den 1./2. januar er der lukket i stuen. 
 
 



NYTÅRSMØNSTRING 
 

Lørdag den 8. januar 2011, kl. 12.00 
 

En efterhånden fast tradition i afdelingen er Nytårsmønstringen, hvor afdelingen 
er vært ved et glas vin eller en øl/vand, hvorover vi ønsker hinanden godt nytår, 
samt lytter til nytårshilsener udefra. Men det er samtidig en god lejlighed til at få 
en snak med kammeraterne, eller at prøve om billardbordet stadig er intakt. 
  
 

 
 

TORSKEGILDE 
 

Fredag den 28. januar 2011, kl. 18.00 
 

I år er det Kogt torsk m/tilbehør, som fremmødte medlemmer skal svælge i, og 
når der ikke kan klemmes mere ned og historier og vitser er fortalt, fortsætter vi af-
tenen med skydning til MUGGEN på 1. sal. 

 
Pris incl. 1 øl og 1 snaps: Kr. 75,- 

Tilmelding lørdag den 8. til søndag den 23. januar. 



Kontingent 
 

Gratis indbetaling af kontingent, tilmeld dig PBS det koster ikke 
noget og du glemmer ikke din kontingent. 

                               Hilsen Kasseren 

07. november kl. 12.00 (Søndag) Gule Ærter m/ flæsk og pølse (Ole Kok) 
 
20. november kl. 13.00  30. kr´s frokost 
 
02. december kl. 17.00  Pudseaften 
 
04. december kl. 13.00  Julefrokost 
 
18. december kl. 12.00  Gløgg m/æbleskiver og banko 
 
28. december kl. 15.00  Juletræsfest 
 
08. januar kl. 12.00   Nytårsmønstring 
 
28. januar kl. 18.00   Torskegilde m/skydning til Muggen 
 
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 for-
beholdes! 

AKTIVITETSPROGRAM for resten af 2010 og start 2011. 



 

                                                         
JULETRÆSFEST 

 
TIRSDAG DEN 28. DECEMBER KL. 15.00 

 
 MARINEFORENINGEN INVITERER 

TIL JULEFEST PÅ FÆSTNINGEN I STORE MAGASIN. 
 

MØD OP MED BØRN OG BØRNEBØRN, TIL EN  
HYGGELIG EFTERMIDDAG I SELSKAB MED  

JULEMANDEN. 
 

PRIS INCL. GODTEPOSE: 50 KR. PR. BARN. 
KAFFE, ØL OG VAND KAN KØBES. 

SMØRREBRØD TIL KR. 18,-/STK. KAN BESTILLES VED  
TILMELDING I STUEN. 

Tilmelding fra 27. nov. – 19. dec. 



DENNE ANNONCEPLADS  
KOSTER KUN KR. 200 + MOMS / 
ÅR (4 GANGE). 

Vi mødes på --
ZANZIBAR

Halskovvej 16,
Tlf.: 58 37 40 29



Bestyrelsen ønsker 
 medlemmer og deres familier, 

alle på flådestationen, ved kommunen, 
samt vores sponsorer, annoncører og venner af 

Marineforeningen  
 

GOD JUL 
SAMT 

ET GODT NYTÅR 

 
 

BESTYRELSEN 



 

Fotos fra Marineforeningens sangkors optræden på Plænen i TIVOLI den 11. august. 



Fotos fra Dronningens 
besøg, med vores flag 

repræsenteret.  



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? 


