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Torsdag den 8. februar 1996 
klokken 1645 drog en 8 mand 
og 1 kvinde &j delegation af- 
sted til finalestævne i volley- 
ball, arrangeret af Dansk Mil- 
tzrt Idrætsforbund @MI). 
Fomd for Mestævnet havde 
holdet h Smæmets Idræts- 
forening Korsm (SIF KOR) 
kvalificeret sig ved at blive N. 
1 i en indledende pulje bestå- 
ende af 4 hold. Det indledende 
stævne var blevet a o l d t  i 
Holtehallen sidst på året 1995. 

Til kale&evnet, som foregik i 
Karup (Jylland), havde f~lgen- 
de 6 hold kvalinceret sig: 

- Fredericia Garnison 
- Jydske DragoNegiment 
- Bomhoims Værn 

D M I Volleyball 1996 

Der skal hoppes hq t  for at få mesterskabet i hus! 

- Flyvestation Kamp dagens taktik diskuteret over kampene blev hårdere end som - Flådestation Korsm et par flasker 01. så. 
(SIF KOR) Fmste kamp stod mod holdet - Flyvestation Værhase Morgenmaden fiedag morgen fra Flyvestation Kamp. Hel- 

blev indtaget i cafeteriet på digvis for os, så gav de os ikke 
Desværre havde flyvestationen. Herefter gik tu- meget modstand, og kampen 

i "lvte time. ren til en sportshal ca. 10 ki- blev vundet 2-0. Det var meget 
i stedet for 2 puljer med 3 hold h flyvestationen rart med en nem kamp, men vi 
spillede vi 1 pulje med 5 hold - vidste, at de efterfdgende 
d.v.s. alle mod alle. De deltagende hold havde be- kampe ville blive en del svære- 

Vore hold - SIF KOR - ankom 
til Flyvestation Karup torsdag 
aften klokken cirka 2100. Efter 
at vi havde installeret os på vo- 
res lukaf, gik turen ned til ser- 
gentmessen. Her blev morgen 

sluttet, a t  vi skulle spille bedst 
af 3 sæt, og uden ninning sco- 
re i 3. sæt. Vi havde ellers 
stemt på 5 sæt, men bagefter 
viste det sig, at vi nok havde 
overvurderet vores halvfede 
overkonstabelkroppe, idet 

re. 

Anden kamp stod mod dem, 
som vi regnede med ville blive 
det sværeste hold. Holdet, som 
kom h Fredericia Garnison, 
var ved stævnet i 1994 blevet 



mestre, men ved dette års 
stævne skulle det vise sig at 
det kun rakte til en andenplads. 
Grunden til andenpladsen var, 
at vi i en meget tæt og velspil- 
let kamp vandt med sætcifi-ene 
2-1. Det var godt, at kampen 
med det sværeste hold var 
overstået, og så allerede i an- 
den kamp, for det kunne godt 
være, at kræfterne ikke havde 
holdt, hvis vi fmst skulle have 
m d t  dem i fjerde kamp. 

Kamp nummer 3 skulle spilles 
mod holdet fia Bomhoims 
Værn Kampen var tæt og 
spændende, men vi vandt alli- 
gevel sikkert med cifrene 2-0. 
Nu var stemningen pludselig 
meget hej. Vores mal, da vi 
kom til Karup, var at gme en 
god figur, men nu var der lige 

pludselig muligheder for en 
rigtig god placering. 

Fjerde kamp stod mod Drago- 
neme fra Holstebro. På trods 
af at vi havde spillet tre kampe, 
kunne man ikke spore træthed 
hos spilleme. Der blev for de 
flestes vedkommende spillet på 
et meget h0jt niveau. Dette re- 
sulterede i, at vi vandt kampen 
2-0. Det skal nævnes, at vi fik 
en utrolig stme fra cirka 20 
hylende og skrigende barn, i 
alderen omkring 7 år. De sta- 
tede os med tilråb og gav vo- 
res kampråh en ekstra dimen- 
sion. Tak for hjælpen til jer. Nå 
- fire sejre ud af fire mulige - 
tja, så kunne vi kalde os Dan- 
ske Mestre, ikke så dårlig en 
titel at tilurne visitkortet. 

Korsm's drenge jubler; lige 
med et var det Danske mester- 
skab inden for rcekkevide. 

Som afslutning på stævnet fik 
vi overrakt en vandrepokal 
samt en flot messingplade. 
Messingpladen var til ejendom, 
ligesom de skibsglas, som hver 
mand/kvinde iik udleveret. Po- 
kalen er nu placeret i pokal- 
skabet i cafeteriet på Flådesta- 
tion Korsar. 

Stævnet blev afviklet i god ånd 
og uden skader, i hvert fald fia 
vores side. 
h g t  en tak til mgirneme, 
som havde snrget for gode 
rammer at &olde stævnet i. 

Ti sidst skal det bemærkes, at 
vi påregner at opstarte en vol- 
leyball-afdeling her i Korsar, 
og s semt  der er nogen, som 
har interesse i at medvirke i 
forbiidelse med denne opstart, 
eller har konstruktive ideer, er 
I velkomne til at kontakte Fritz 
Lundfort på lokal 8219 eller 
Jacob Dantorp på lokal 8214. 

Fra 'TL&)EN - i Korsar" skal 
der lyde et stort tillykke med 
det fine resultat. 
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Forsvarschefens afskedsvisit på Flådestation Korsor 

aktivitet på Flådestation Kor- 
sm. Ligeledes mvntes Forsy- 
ningsdepot Noret samt bbet  
&Told- og Skattebygningen. 

- Starre iuav til de ansatte 
Slutteligt fremhævede For- 
svarschefen, at Forsvaret i åre- 
ne fremover vil være værd at 
gme tjeneste i, men at kravene 
til den enkeltes mdsats er vok- 
sende, og at det er mdvendigt 
at 0ge indsatsen for at kunne 
leve op til de udfordringer, der 
kommer. 

Forsvarschefen fortsætter til 
Antvorskov Kaserne 
Efter en kort forfriskning fort- 
satte Forsvarschefen sit pro- 
gram med afskedsvisit på &- 
vorskov Kaserne ved Slagelse. 

Af Kaptajnlejtnant Bjarno Seren- General J.Lyng blev modtaget af 
sen, Pressmcer Chefn for Fl&destationen S0- 

vizmets Tambourkorps og et reres- 
Forsvarschefen, General J. 
Lyng, afiagde afskedsvisit på 
Flådestation Korsm tirsdag 
den 26. marts. Forsvarschefen 
blev modtaget af Chefen for 
Flådestationen, Kommandm 
J.F.Evald, Smrnets  Tam- 
bourkorps og et æreskompag- 
ni. 

kompagni 

i forbindelse med operationer i 
og ved Eks-Jugoslavien. 

Forsvarschefens tale 
I sin tale nævnte Forsvarsche- 
fen bl.a., at Forsvaret de sene- 
ste år har måttet spare i lighed 
med andre statsinstitutioner. 

NATO-medaljer Således var forsvarsbudgettet 
Efter en kort tale, hvor For- faldet f?a 2,4% til 1,7% af 
svarschefen takkede for de se- bruttomtional~roduktet. 
neste 7 år som chef for Forsva- 
ret, uddeltes den nye NATO- - Specifikt for smærnet 
medalje til personel, som har Specifikt for Smærnet nævnte 
gjort tjeneste i NATO- Forsvarschefen Holmens ud- 
operationer, h s t  og fremmest flytning og den deraf stigende 



Forsvarschefen 
besager savær- 
net i Korsar 
den 24. maj 96 

Af Kaptajnlfljiuant Bjmo Se- 
rensen, PresseOn~cer. 

Fredag den 24. maj 1996 
afiagde den nye Forsvars- 
chec Admiral Hans J. Gar- 
de, besng ved S m m e t  i 
Korsm. 

På trods af gråvejr og fin- 
regn glædede det Admiralen 
at besnge S m m e t  i Kor- 
sm. Admiralen blev modta- 
get på flådestationen af 
chefer fra flådestationen 
samt ih 2. og 4. Eskadre. 
EAer orientering i Blå Sal 
deltog Admiralen i melses- 
sejlads med patruijef-jet 
GLENTEN. EAer frokost 
fortsatte Admiralen til Mari- 
nestation Holmen. 

Forsvarschefn modtoges af Kommand~rkaptajn L.H.Skotte, Kommandar- 
kaptajn N.Borck og Kommandar HMu&eIdt 

FORSVARSCHEF, ADMIRAL. HANS J. GARDE 

Alder: 57 år 

Smæmets Officersskole 
Tjeneste ved fregatter og torpedobåde 
Chef for torpedobåde 
Divisionschef i Torpedobådseskadren 
Chef for sejlkutteren SVANEN 
Forsvarsstaben 
Lærer ved Forsvarsakademiets fakultet i faggrup- 
pen statkundskab og strategi 
Forsvarsstabens operations- og planlægningsstab 
Chef for ko~et ten PETER TORDENSKJOLD 
Sektionschef i forsvarsstabens operations- og 
planlægningsstab 
Chef for Torpedobådseskadren 
Stabschef ved Smæmets Operative Kommando 
Chef for Smæmets Operative Kommando 
Chef for Forsvarsstaben 
Forsvarschef 



Det er ikke bare EN WIRE eller et TOV !!!! 
Af Overmekaniker Chris J. Han- Værkstedet er bemandet med 1 m.v. Værkstedet er udstyret 
sen, Leder af Minestrygning.+ værkstedsleder, 1 værkstedsle- med et Epoxy-rum til st~bning 
værkstedet derassistent samt nonneret i disse materialer. Reparation 

"Jeg skal lige bmge en wire!" med 10 mekaniker-konsta- og eftersyn af redningsmateri- 

"Hvad skal du bruge den til?" b e l s a g e r  - d e  militært an- ei, bnjemateriel og sikkerheds- 

"Jeg skal bare M e  en xhr- sat. udstyr foregår også på W- "- 
55b2-53!!" 
"Nå! - Hvad er det, og hvor Værkstedet er hovedværksted 

meget vejer den?" for hele forsvaret på LTS- 

"Den vejer nok omkring 2-400 området &&te-, Træk- og 

kg!" Surringsmatenel). Det vil sige, 
der fremstilles, repareres og 

Den slags samtaler foregår tit holdes eftersyn på alt LTS- 

på det værksted, som hedder materiel. 

W - 7 7 .  Mnr-77 er tiådesta- Derudover fungerer værkste- 
tionens MINESTRYGmGS- det 
og RIGGERVÆRKSTED. sted med eftersyn, reparation 

MSPC Tommy Jensen splejser oje 
med kovs på en 48 mm bugsertrosse 

Der arbejdes med mange sik- 
kerhedsfaktorer på værkstedet. 
Et eksempel: 
Der skal bmges en wire, der 
skal kunne M e  1 tons (= 1000 
kg). Hertil skal der bruges en 
wire, der har en brudbelastning 
på 6 tons. Det vil sige, at vi har 
en faktor på sikkerheden på 6. 
Skal wiren bmges til træk, har 
vi en faktor på 3, og oven- 
nævnte wire må så træ& 2 
tons. Tid wirer, der skal bmges 
til surring, bruges samme fak- 
tor som til træk. 
Derudover er der faktorer, så- 
fremt wiren skal bruges på et 
skib (S8fartstyrelsens regler, 
eller Norsk ventas o.s.v.). I 
land bmges Arbejdstilsynets 
regier. 
Eksempelvis har man en faktor 
10 på wirer, der skal bmges til 
M af en gummibåd, der sættes 
i vandet med personer ombord. 

Værkstedet har et gennemsnit- 
ligt forbmg af wirer pr. år på 
omkring 14 kilometer og et ca. 
forbmg pr. år på 11 kilometer 
tov. Dette i mange forskellige 
d~~nensioner. 

Udover alt dette bser værk- 
stedet en mængde specialop- 
gaver: 
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- Fremstilling af prototyper 
på specialgrej til Hæren i 
det tidligere Jugoslavien. 

- F'yntereb til div. lejligheder. 
- Underviser erhvervsprakti- 

kanter og andre grupper. 
- SpecieUe Meopgaver af 

enhver art. 
- Specialmateriel til andre 

offentlige myndigheder, så- 
som Farvandsvæsenet, 
Miijarstyrelsen O.S.V. 

- Etablering af reparationsba- 
ser i andre havne under 
melser for minestrygere. 

-+ 
P& billedet til hgjre ses MOKS Finn 
Jensen i fmd med at splejse en 40 
mm jieitet fori0jningsirosse 

.1 
Pd billedet nedenfor ses: 
I )  &grenet hanefod med ring til 

r0p. 
2) 3-grenet hanefod med ovalring 

til l0$. 
3) Masteblelte (sikringmateriel). 
4) 26 mm wire til Leopardkmnjwog- 

ne og P W e r  (standarduds~). 
5) silekel 25 tons WLL (loft). 



(fortsat fi a fomee side) 

MEMS Egon Maaken fremstiller en loaklejder, 

MSPC Bendix Bennetsen (Ih. i billedet) og MOKS Finn Jensen (Ur. 2fra venstre) 
vejleder og instruerer et hold erhvervsproktiknnter fra Folkeskolen i samandsskob. 
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Udvekslingstur til Forsyningsafdelingen i Frederikshavn 

Af Materielforvalter Viggo Knud- vær, hvor udbyttet - set i bak- syningsafdelingen Flådestation 
sen, Varemodtageisen spejlet - har været utroligt Frederikshavn, hvor vi evalue 

frugtbart. rede vores besng. 
17 medarbejdere h Forsy- 

Torsdag morgen blev vi kmt til Udvekslingsturen gav helt klart 
besOgte i dagene 27' - Bangsbo, hvor Materielmester stof til eftertanke, og her et par 

29. marts F'ådestation Frede Steen Lidballe b0d os vel- &neder efter arbejder vi på at 
rikshavn. kommen. Herefter blev vi delt udvikle og omstrukturere ar- 

Formalet med turen var at ud- 
veksle erfaringer indenfor sit 
eget funktions- og arbejdsom- 
råde og samtidig fa "sat ansigt" 
på de personer, man eliers kun 
taler med i telefonen. 

Efter indlogeringen på Smær- 
nets Sergent- og Reserveoffi- 
cersskole midt på eftemidda- 
gen deltes vi op i små grupper, 
hvor snakken gik lystigt på 
kryds og tværs (hvad den også 
havde gjort i bussen). En rigtig 
gang socialt og afslappet sam- 

op i små grupper og kmt til 
vores respektive funktionsom- 
råder, hvor vi tik en gnuidig 
rundvisning og en hyggelig 
snak med vores kollegaer om 
arbejdsrytmer og -funktioner. 
Spmgsmål som: "Hvad gerr 
I .... T' "Hvordan takler 1 .... ?" 
'TIvem smger for .... ?" o.s.v. 
blev villigt besvaret og gen- 
nemgået. 

Vi afsluttede rundvisningen 
sidst på dagen, hvor vi d e  
samledes over en kop kaffe, 
sammen med lederne Ea For- 

- 

bejdsgangen de steder, hvor vi 
mener Forsyningsafdelingen i 
Frederikshavn gm det lidt 
nemmere - og måske bedre. 

Generelt set er det mit indtryk, 
at udvekslingsturene er en 
glimrende ide, der måske bm 
gentages 1 gang om året, men 
det skal være gensidigt, saledes 
at også Frederikshavn får mu- 
lighed for at se og forstå vores 
"problemer" - vi er trods alt 
ikke ens opbygget. 

Kunstudstilling på kontorgangen 

Af Annie Leerhoff, Administrati- russerne med et U e  kompagni Hendes lyst til at udtrykke sig i 
onsafdeiiigen soldater. biieder har altid været der. Det 

Flådestation Kors~r  Kunstfor- 
ening afholder for tiden udstil- 
ling af kunstneren Ann-Mari 
Borgelin's biieder på kontor- 
gangen ved Administrationsaf- 
delingen. Ann-Mari Borgelin 
er kdt  i 1945 i abenhavn. 
Hendes far var RG.Borgelin, 
som i 1919 befnede Estland fra 

Ann-Mari Borgelin har boet 
mange forskellige steder i 
Danmark Hun har ikke blot 
én, men to uddannelser, og 
med maleriet kan man sige, at 
hun er på vej til en tredje. Des- 
uden har hun mange interesse 
områder spændende fra det 
mere flosofiske til det mere 

er dog kun de sidste 10 år, hun 
har været udadrettet mod et 
publikum og har udstillet sine 
biieder. I Folkeskolen har hun 
undervist i formning, nu biied- 
kunsti25 år. 

Udstilling.er: 
Nogle af biederne er blevet 
fimstiliet og udstillet i forbin- 

jordnære som mad og dans. delse med ~;onnin~ens besng i 
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Korsrar den 2. juli 1994. Det 
gælder bl.a. "Englenes elefant'' 
og "Elefantridder". Bieder, 
som Dronningen har set på 
Dagcentret i Korsm, og som 
hun sagde til redaktmen fra 
Sjællands Tidende, var interes- 
sante. Håber flådestationens 
medarbejdere synes det Sam- 
me. 

Foruden denne udstilling har KOM, Teknisk Skole i Sla- 
Ann-Mari Borgelin udstillet på gelse og Woltking i Slagelse, 
Tåmborg Parkhotel, Store- Aihambra i Korssr og diverse 
bæltsfærgen Joachim, Skæl- restauranter i abenhavn. 
s b r  Rådhus, Hotel Frederik d. 
Il i Slagelse, forskellige skoler I Mturugen 1996 har Ann- 
i Korsm, denblandt Korsm Mari endvidere u& et sort 
Byskole, Helms Skole, Den murmaleri på Halskov. 
Danske Bank på Halskov, 
Dagcentret i Korsm, W C  i 

Prmestand for skibsmotorer 

Af Kaptajdejtnaut B j m o  Seren- forbindelse har flådestationen i tiilklde af evt. st0j og lugtge- 
sen, Presseoff~cer samarbejde med Korsm Kom- ner. 

For at kunne servicere moto- 
rerne i bl.a. torpedo-lrnissil- 
bådene og STANDARD 
FLEX 300 skibene har Smær- 
net bygget en prmestand på 
Forsyningsdepot Noret. Pr0- 
v e h l e r n e  er startet, og i den 

mune, Teknisk Forvaltning ud- 
sendt en oplysningsfolder tii 
alle borgere i byens sydlige del. 
Hen forklares kort, hvad det 
er, der vil komme til at ske på 
prmestanden fremover. Det er 
såiedes hensigten at have så 
megen åbenhed som muligt i 

Det er meningen, at prmestan- 
den skal benyttes 8 - 10 gange 
om året. For at borgerne kan fa 
et så godt kendskab til prme- 
standens virke, vil der blive ar- 
rangeret en "åbent hus-dag". 
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FWstationen har fra Anne- 
Louise Nielsen modtaget en 
meget Jiot rapport, som hun 
har Ufardiget eefrr endt 
praktiktjeneste på jlBdem'o- 
nen. Anne-Louise har wkelig 
sort meget ud a f  rapporten, 
som er smuk dekoreret med 
papirudklip og en masse bille- 
der. Desvarre kan vi ikke 
gengive rapporten, som den 
blev modtaget, men r-o- 
nen bringer her i hovedhak, 
hvad Anne-Louise Nielsen 
skrev. 

Af Anne-Louise N~eisen, Korser 

Erhvervspraktik til ses 

I uge 12 skulle jeg i erhvervs- 
praktik på Flådestation Korsm 
på havnen. Jeg havde selv 
skaffet pladsen gennem min 
far. 

1. dag 
Mandag morgen startede jeg 
kl. 0630. Den fiarste time sad 
jeg bare og ventede, mens de 
tilrettelagde dagen. Derefter 
gik min far og jeg over på 
'"forsyningen", hvor jeg fik sik- 
kerhedssko, kedeldragt og 
striktroje. Resten af dagen for- 
halede jeg. Ha! Jeg rev og fis- 
ede i rattet, idet jeg troede, jeg 
styrede, men en mand ved 
navn Jmgen Bech sad og sty- 
rede med styrpinden. Så Glte 
man sig lidt snydt. Men det var 
fantastisk, som de kunne bug- 
sere rundt med de store skibe, 
for der var ikke plads til de 
store herregårdssving. Jeg fik 

meget at vide om forhaiing, 
som ikke er helt ufarligt, for 
hvis den fmste slæbebåd har 
for meget fart på, kan den 
trække den anden ned - det er 
sket &T. Der skal være et utro- 
ligt godt samarbejde mellem 
d e  tre skibe, så det nytter ikke 
at være sur og gnaven. 
Skibsmandskabet, der tog 
imod trosserne, var somme ti- 
der ret dede. Ja, det så ud som 
om, de aldrig havde prravet det 
&T og var bange for at brække 
de lange negle. 
Jeg var også i mas-et 
og lærte meget om maskinen. 

2. dag 
Tirsdag mdte  jeg også kl. 
0630. Jeg trænede en time i 
kondinunmet, mens de andre 
tilrettelagde dagen. Ki. 0800 
kom de og hentede mig på 
kontoret, fordi jeg havde været 
i bad. Vi skulle ned og hente 
våben til vi skulle ud og sejle. 
Jeg fik meget at vide om ma- 
skinpistol og maskingevær. 
Derefter sejlede vi med Y 376 
ud mod skovstranden. Det var 
med en specialgmppe, som 
jævniigt skal på rutineskyd- 
ning. Vi standsede ud for 
skovstranden og smed en dunk 
i vandet som mal. 
Vi startede med maskingevær. 
Det var ikke med det store be- 
gynderheld. Jeg ramte kun 
vandet en gang og slet ikke 
dunken. Det var godt, der ikke 
var fugle i mrheden. Så kom 
vi til maskinpistolen med lyd- 
dæmper. Den var af den type, 

som politiet også har. Ja, man 
&lte sig som en hel Rambo. 
Det var jeg god tii. Etter min 
egen mening, var jeg næsten 
lige så god som de andre. Jeg 
prirvede også at skyde med en 
almindelig 9 mm pistol, som 
var det rene vægttræning. T i  
sidst rystede mine arme, så jeg 
ikke kunne sigte mere. På vej 
hjem fik jeg noget at vide om 
navigation, og jeg fik da også 
lov at styre. Da vi kom hjem, 
skulle vi til det mere kedelige - 
at rense våbnene for kmdt- 
slam. Jeg havde m e n  aile 
dagene kl. 1530. 

3. dag 
Onsdag trænede jeg også den 
&Tste time. Derefter lærte jeg 
om edb - hvordan Works og 
DOS virker. Det var meget in- 
teressant, og jeg vil kunne bm- 
ge det i min hverdag ved com- 
puteren derhjemme. T i  frokost 
spiste jeg min dobbelt- 
madpakke, da jeg havde erfa- 
ret, at jeg bmgte meget mere 
energi end i skolen. Resten af 
dagen gik ved computeren. 

4. dag 
Torsdag mdte  jeg samme tid. 
Jeg gik ned i træningsrummet 
og trænede. Derefter var jeg 
ude at sejle og lærte om bmg 
af radar og ekkolod. Vi kom 
hjem kl. 1400, hvor jeg lavede 
nogle småting resten af dagen. 

Sidste dag 



Fredag skulle halvdelen af 
gruppen med politiet op for at 
undersnge forholdene ved en 
ulykke. Frank Jacobsen og jeg 
gik op til computeren og ord- 
nede de ting, vi ikke havde 
nået onsdag. Vi måtte ud for at 
forhale ind irneiiem. Til middag 
kom de andre hjem. Efter fro- 
kost lomte min far og jeg hjem 
efter kaffe og kage, og så var 
der hygge resten af dagen. 
Det var slut på en hård og 
spændende uge. Jeg kunne 
godt lide at arbejde på havnen, 

selv om der gik et par dage, tjar 
jeg vænnede mig til arbejdsti- 
den og den iiiske luft. Det 
eneste, der er i vejen med et 
job inden for forsvaret, er, at 
de ikke har baderum til kvinder 
og mænd hver for sig. Det gik 
meget stærkt med at vaske hår 
og sæbe ind, så jeg tror ikke, 
jeg fik skyllet shampoen rigtig 
ud de tjarste dage. 
De havde meget travlt på hav- 
nen og det var meget spæn- 
dende, men der var en mand 
f?a en af de andre afdelinger, 

som sad og så Gemsyn, hver 
gang jeg gik forbi, så jeg ved 
jo ikke, om det kun er d e  
havnens fok, der laver noget. 
Det var travlheden og alsidig- 
heden jeg kunne lide. Et godt 
råd til andre praktikanter: Tag 
en stor madpakke med, det har 
man brug for. Det var slut på 
en rigtig god uge, med en mas- 
se nye og lærerige oplevelser. 
Det var også sjovt at være i et 
arbejdsmilja kun for mænd. 

Her ses en af slrebebddene ved forhaling i fladehavnen. 

Niir hjertet er villigt, 
finder det tusind udveje 

Dajak (Indonesien) 



Nyt fra Flådestation Korsar Kunstforening 

Af kommanderkaptajn k Bech- 
m m  Jensen 

Kunstoreningen har nu af- 
sluttet ophzngningen af 13 
moderne litografier rundt om- 
laing på Flådestation Korsm. 

Billederne, som er b b t  for 
Kunstforeningens egne midler, 
er ophængt som fnlger: 

- cafeteriet. Flådestation 
&Em: 
Bent Jensen: "Schlager" og 
Henrik Have: "Lukas ser 
ingenting". 

- Cafeteriet. Foryningdegl 
N-: 
Lars Ravn: 'Tisken" og 
Jens Biikemose: "Uden ti- 
tel". 

- Forsvnin~safdeiinaens laaer- 
lokaler. Forsyningsdepot 
m: 
Nina Sten Knudsen: "Das 
Mortes", Mette Petk "One 

- Teknisk Afdehg Maskin- 
værkstedet: 
Peter Carlsen: "Kill-it" og 
Troels Worsel: "Uden titel". 

- TraDDe~DgaIl€! ved Post- 
m: 
Jesper Christiansen: 
"Bankmalen" og Lars NET- 
gård: "Ismænd". 

Det er tanken, at biederne 
skal rokere efter en passende 
tid. 

Tibagemeldigerne fra per- 
sonellet til Kunstforeningen ty- 
der på, at initiativet er faldet i 
god jord. Det er hensigten at 
fortsætte med denne form for 
udsmykg,  når Kunstfor- 
eningens sparsomme midler 
igen tillader indksb. 

I forbindelse med en udstil- 
ling i bygning 16 af Christen 
Begtorps bieder bb te  
Kunstforeningen et biede til 
udlodning blandt medlemmer- 
ne. Den heldige vinder blev 

fertile moment", Claus Overassistent &e Thorlacius. 
Carstensen: "Dobbeltsyn", Hvis du har lyst til at delta- 
Svend Dalgård: "Mor" Og ge i Kunstforeningens &tivite- 
Kehnet Nielsen: "The sen- ter, kan du melde dig ind ved 
sible delight of darkness". henvendelse til formanden Stig 

Thede, T~mrerværkstedet, 
Annie Leerhoff, Adrninistrati- 
onsafdeiingen, eller Anders 
Bechmann, Forsyningsafdelin- 
gen. Kontingentet er 25 kr. om 
måneden (300 kr. pr. år), og 
for dette Er du udover med- 
lemskabet i Flådestation Kor- 
s0r Kunstforening også et 
medlemskab i Kors0r Kunst- 
forening med heraf fdgende 
mulighed for at deltage i ferni- 
seringer m.v., og du modtager 
den årlige kunstgave, ligesom 
du f%r mulighed for at låne 
kunst fra Kors~r  Kommunes 
kunstfond tit dit kontor, værk- 
sted el.lign. 

Jo flere medlemmer vi er, 
desto bedre kunst kan vi b b e  
og desto flere aktiviteter kan vi 
iværksztte! Der er fortsat 
mange steder på Flådestation 
Korsm, herunder ikke mindst 
på Noret, hvor det ville pynte 
med lidt kunst på væggene! 

Flådestation Korsar fik færgekaptajn 
Af kaptajniejtnaat M. Osterman0 nestation Holmen, har faet en stor 

betycbhg for Korsm by. Dette 
BG Banks årlige bædersbeMs- ses ikke mindst i den megen ak- 
nui& en statuette af Damp%%+ tivitet i forbindelse med byens ar- 
kaptajnen, er i år blevet tiidelt mgementer og foreningsliv, udta- 
~~MMKD. -delsen for ler fornianden for BG Banks akti- 
bæderstildelingen er, at flådestati- onænåd, Bsrge Madsen. Der er 
onen, efter udn-en h ialt blevet firemstille 25 eksempla- 

rer af statu- og uddelingen til 
Fladestation Korsm er nummer 
12 i rækken. Præmisserne for at 
modtage en statuette er, at perso- 
nen elier Wksomheden @r eller 
har gjort en indsats til gavn for 
alle borgere eUer grupper af bor- 
gere i Korssr og omegn. 



Reddet på isen 

Miljoskibet GUNNAR SEI- 
DENFADEN kom nedstedt 
rav  til unds~ming. 

Af Orlogskaptajn N-Uohosen, 
Chef for Miljedivision 1 

Under forlægning &a Nakskov 
Værft den 29. marts, hvor der 
stadig var en del drivende is- 
flager i de danske bælter, til 
basehavnen i Korsm observs 
redes en ubetydelig genstand 
på en isflage. Det blev besluttet 
at kigge nærmere på 
"genstanden", og da vi kom 
tættere på, kunne vi se, at der 
var tale om et dyr, der &st 
blev fjernkendt som en schæ- 
ferhund, men senere viste sig 
at være en flot stor ræv. 
Efter at have kontaktet vagt- 
havende ved Smæmets opera- 
tive Kommando forsogte to 
marineoverkonstabler fia 
GUNNAR SEIDENFADEN at 
bjærge det wdstedte dyr. Da 
gummibåden nærmede sig, 
sprang Mikkel til en anden is- 
flage og de& i vandet. Her 
var det betydeligt nemmere at 
bjærge ræven, der med et so- 
lidt tag i nakken havnede i en 
affaldspose. 
Under forlægningen til Korsnrr 
opholdt ræven sig sammen 
med marineoverkonstabel H. 
Brix Jensen i skibets wdma- 
skinrum, godt pakket ind i 
uldtæpper, hvor der blev 
gnubbet varme og liv i den 
igen. 
Via Flådestation K o m  blev 
Falck i Kors~r tilkaldt, og efter 

MOKS H. Brix Jensen modta- 
ger @resmeda@e i solv af for- 
manden for Dyrenes Beskyttel- 
se 

3 timers forlægning overtog 
Faick mven. Mikkel blev 
herefter indkvarteret i Vemme- 
lev Dyreinternat, og &er et 
par d%gn blev den atter udsat i 
naturen. 
Sagen blev afsluttet ved et ai- 
rangement i Korsm Lystbåde 
havns cafeteria afholdt a f  Dy- 
renes Beskyttelse, hvor chefen, 
orlogskaptajn NL.Johmen, 
marineoverkonstabel H. Brix 
Jensen samt marineoverkon- 
stabel B.S.Jespersen blev de- 
koreret med foreningens 
æresmedalje i snrlv, samt et 
kontant vederlag til skibets 
kaffekasse. 

Selv om det i skrivende stund 
er et udenfor, er radak- 
tmen glad. Dette skyldes ikke 
mindst, at der er kommet så 
mange indlæg til vores blad, at 
nogle af artiklerne fnrrst kan 
bringes i næste nummer. Så 
læserne kan glæde sig til næste 
nummer, som bl.a. kommer til 
at handle om pistolskydning og 
socialrådgiverens arbejde. 
Endvidere har vores fotograf 
"bes0gt" posttjenesten i for- 
bindelse med en artikel om ar- 
bejdet der. 
Afslutningsvis onskes alle en 
rigtig god sommerferie. 
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Forsvaret sager aspiranter tii Smemets prme og en speciallægeundersegelse. 
Frsmandskorps. Fremandskorpset er en special- Vi har udarbejdet en brochure, der beskriver an- 
enhed, stationeret i Kongsere. Det består udeluk- sættelsesprevens fysiske og lægelige krav. Rekvirer 
kende af frivilligt personel - specialuddannede pro- den hurtigst muligt - du kan godt forberede dig på 
fessionelle soldater. der Iiiser en række krævende, ekstra træning, hvis du vil gere dig hhb om at bes tå... 
militære og civile opgaver. 

Kravene er store, men hvis du kan li' at udfordre b n -  og ansættelsesvilkår: Under gmnduddan- 
dine gmnser, sa finder du næppe et mere tilfreds- nelsen (9 mdr.) fat- du Isn og tillæg som andet perso 
stillende job. Atvære fremand/kvinde er hårdt, nel af samme grad og tjenestealder. Eiler udnævelse 
spændende, udfordrende og krwer  både individua- til fromand ydes der et fast manedligt tillæg med et 
lisme og samarbejdsevner. Læg mærke til, at vi særligt tillæg for dykkerarbejde og faldskærms- 
skriver "fnimand/kvinde". Kvindelige ansragere er udspring. Bindingspenoden er 3 år og 3 maneder. 
meget velkomne - og vil blive behandlet helt på lige Herefter kan du fortsætte tjenesten eller sege 
fod med deres mandlige kolleger. omskoling/videreuddannelse til anden tjeneste i 

seværnet. 
Generelle l e v :  Alder: Mellem 18 og 26 år. Dansk 
indfiidsret og folkeskolens afgangspreve (dansk, Anwgning: Hvad enten du er tjenstgerende, hjem- 
regning/matematik og engelsk), brekort til sendt eller aldrig har været soldat, skal du indsende 
personbi1.D~ skal være fundet egnet til værnepligts- et særligt ansiigningsskema. Skema og yderligere 
tjeneste. Godt syn med fuldt merkesyn ogfatve- oplysninger kan rekvireres hos: 
sans, god iysik, et godt helbred og gode tznder a i Forsvarets Værnepligt & Rekruttering, 
(korrigerende briller/kontaktlinser og protese telefon: 44 68 21 22 (ma.-fre. 09.00-15.00), 
udelukker ansættelse). Hejde uden fodtej l telefax: 44 66 02 97. Uden for kontortid 
mindst 157 cm. For at blive ansat skal du deo I kan du benytte vores automatiske dogn- 
uden bestå en fysisk krævende ansættelse% service. Det er samme nummer. 






