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Nærværende udgave af Forsvaret
i Korsør afspejler et travlt forår
på flådestationen. Det må vel også
være et tjenestestedsblads fremmeste formål at reflektere og informere om aktiviteter og andre tiltag,
der kan have interesse for alle
med tilknytning til Flåd estation
Korsør. Myndigheder på flådestationen har hver især deres informationskanaler, som anvendes i det
daglige. Bladet Forsvaret i Korsør
er talerør for alle myndigheder på
flådestationen, der med information og spændende artikler skal
formidle den generelle stemning
fra den store arbejdsplads. Bladet
redigeres ved Garnisonskommandantens foranstaltning, men

at kunne forveksles med den tidligere myndighed Flådestation Korsør. Hjemmesiden, som er under
fortsat udvikling og opbygning,
indeholder for nærværende lidt information om flådestationen, forvaltningsgrundlag, skabeloner og
referater fra møder, som kan relateres til Garnisonskommandanten.

kan kun effektueres med input fra
medarbejdere og myndigheder på
flådestationen. Lad det være en
opfordring til, at alle med noget på
hjertet sender deres input til redaktionen. Det vil sikre et spændende
og relevant blad.

Med implementering af denne
vagtorganisation er der opnået
mere entydige ansvars- og kommandoforhold samt mulighed for
samtænkning på tværs af myndighederne. Det er mit håb, at der
efter en tid med de nødvendige
småjusteringer vil være fuld forståelse for den nye vagtordning.

har det ikke været muligt at gennemføre arrangementet i foråret,
og det er besluttet at gennemføre
pensionistdagen i en lidt ændret
form til september. Pensionisterne
vil få direkte besked, og øvrige
involverede vil blive informeret
om arrangementet i løbet af sommeren.

Siden sidste nummer af Forsvaret i Korsør har der være en
lang række aktiviteter af såvel
tjenstlige som af social karakter,
som dette nummer reflekterer.

På byggesiden har der ligeledes
været hektisk aktivitet hen over
foråret. Indkvarteringsbygningen
er ved at tage form, og det forventes, at den kan tages i brug til
august. Bygningen giver mulighed
for indkvartering i 30 enkeltværelser af hotellignende standard.
Indkvarteringsbygningen har
længe været en efterspurgt facilitet
ved flådestationen. I tilknytning til
indkvarteringsbygningen etableres ca. 120 P-pladser på området

Som noget nyt i rækken af initiativer på informationsområdet
er der oprettet en ny hjemmeside
for Flådestation Korsør på FIIN.
Hjemmesiden har det inspirerende
navn - Garnisonsportal Flådestation Korsør – og kan findes under

Et andet vigtigt og markant tiltag
i relation til Garnisonskommandanten er etablering af en egentlig fællesvagt ved Flådestation
Korsør. Fællesvagten er etableret
som en paraplyorganisation under
Garnisonskommandanten med
selvstændige vagtgrupper, jf. nedenstående diagram.

»Nyt layout«

myndighedsoversigten. Navnet,
som for mange måske virker en
smule hærtungt, er valgt for ikke

Jeg vil specifikt benytte lejligheden til at fremhæve Forsvarsudvalgets besøg på flådestationen
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den 17. juni 2008, hvor CH 1.ESK
og CH 2.ESK og undertegnede
havde mulighed for ved en fælles
briefing at orientere udvalget om
søværnsforhold set med eskadreog OPLOG chefers øjne. Dette
var en kærkommen mulighed for
at aflevere vigtige budskaber om
søværnets virke til vore politikere
på et tidspunkt, hvor forsvaret
igen er oppe i tiden, og et nyt
forsvarsforlig er ved at tage sin
begyndelse.
En begivenhed som ikke har fundet sted i dette forår, og som har
været en tradition gennem de seneste mange år, er den årlige pensionistdag. Af forskellige årsager



beliggende mod lystbådehavnen.
Området mellem den nye bygning
og administrationsbygningen
bliver samtidigt renoveret, så det
kommer til at fremstå som en samlet og indbydende helhed. Herudover er opfyldningsarealet bagved
vagtbygningen planeret, og der
er sået græs, så der på sigt bliver
mulighed for bl.a. boldspil.

FREJA

Containerterminalen er blevet forberedt til mock up bygninger i relation til installationsarbejder i de
nye fregatter. Arbejdet med mock
upperne skal påbegyndes i løbet
af efteråret. Værkstedsområde
Korsør er i færd med forberedelser
dertil. Endeligt er bygning 44 ved
at blive indrettet til værkstedsfaciliteter for OPLOG.
Sommerferien nærmer sig, og det
er tid til, at medarbejderne vender
hjem til familierne efter et travlt
forår med aktiviteter i bl.a. World
Food Programme, Loyal Mariner,
UNIFIL, MI og megen anden øvelses- og vedligeholdelsesaktivitet.
Der er behov for at få ladet batterierne op igen, inden det til efteråret
atter går løs med bl.a. deltagelse i
TF 150, DANEX, rutinemæssig
farvandsovervågning og arbejde
på værksteder samt i kontorer.
Med ønsket om en god og solrig
sommer
LARS GULLAKSEN
kommandør
GARNISONSKOMMANDANT
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Filmoptagelser på flådestationen
Forsvarsakademiet har gennemført optagelser til Forsvarets nye
ledelsesdirektiv på flådestationen i Korsør sidst i april.
Tekst og foto: Kaptajn Claus Christensen, Distribueret uddannelsessektion/ Institut for Pædagogik
Forud for optagelserne blev der
gennemført casting af mulige
skuespillere i Korsør og flere andre
steder, for at finde ud af hvilke roller de kunne spille.
Direktivet betegnes fremover som
ledelsesgrundlaget og skal rumme
kendetegnene for udøvelse af god
ledelse på alle niveauer. Ledelsesgrundlaget indeholder 8 udvalgte
kendetegn eller elementer1 , der
skal anvendes afbalanceret, når
ledelse udøves. Kendetegnene
skal samlet give en helhed både
i den enkelte situation og generelt og derved afspejle det 9. og
overordnede kendetegn, der er
STYRKE.
Filmoptagelserne gennemføres
værnsvis på locations i Korsør,
Slagelse og Skrydstrup og skal
give 8 filmklip - ét til hvert ledelseskendetegn. Optagelserne
skal bruges til undervisning og
formidling af ledelsesgrundlaget
til alle i Forsvaret.
Optagelserne i Korsør blev gennemført over 3 dage med et enkelt
filmklip om dagen og er søværnets
del af det endelige produkt. Et
af filmklippene blev optaget i et
mødelokale og de to øvrige på
skibene.

Produktionsselskabet Sanzaboe
har gennemført filmoptagelserne
for Forsvarsakademiet. Til en optagelse er der typisk en instruktør,
der er ansvarlig for det filmiske
indhold sammen med lydmanden
og fotografen. Bagved er der en
producer, der står for produktionen
som helhed og et par hjælpere til
det praktiske arbejde.
Optagelserne af de enkelte scener
skal tages om mange gange. De
skal tages fra flere vinkler, og der
er også lyttebilleder, nærbilleder
af personer og specialgenstande.
Det tager derfor sin tid, men er
en interessant proces at overvære
og være del i. En dags optagelser
bliver til ca. 2 minutters film i det
endelige produkt.
En anden interessant del er det sted,
der optages på (kaldet location).
Her er det væsentligt at få plads
til optagegrejet og filmfolk. Det er
også vigtigt, at lyd-/lysforhold er i
orden. Derfor må man undertiden
file lidt på virkeligheden
og vælge et andet
sted, der er mere
anvendeligt. Det
er et væsentligt
element

1

Handlekraft, Fremsyn,
Indblik, Fællesskab, Mod,
Udvikling, Sammenhæng,
Troværdighed

at have styr på detaljerne – lige fra
uniformer over de rigtige gradstegn til kuglepenne, tasker og kaffekopper, ja sågar en krystalkugle!
Det er ikke gjort med det – for de
enkelte rekvisitter skal også ligge
på samme plet og samme retning,
når der bliver klippet i filmen.
Filmoptagelserne fortsætter frem
til midt i maj måned på locations
i Slagelse og Skrydstrup, hvorefter
der forestår en nærmere klipning
og redigering af råfilmene. Det
endelige produkt udgives senere
på sommeren.

Forsvarsakademiet vil
gerne sige tak til OPLOG
Korsør og andre, der har
støttet med at levere
varen.
FORSVARET i Korsør 2008



Man bliver aldrig for gammel til at lære
Der var engang, hvor jeg troede,
at min tid på arbejdsmarkedet
skulle slutte som post på Flådestation Korsør, men det går ikke
altid, som Forsvaret prædiker.
Af ejendomsservicetekniker Helene Laursen, Lokalstøtteelement
Korsør
En konsekvens af forsvarsforliget
Under det nuværende forsvarsforlig skete der store forandringer i rulleprocessen, og det blev
besluttet, at jeg skulle flyttes fra
posttjenesten. Først troede jeg
naturligvis, at de lavede ”fis” med
mig, men det var ganske vist. Så
tænkte jeg, hvad kan jeg så blive?
Eller skulle jeg nu finde andre
”græsgange”?
En stor forandring
Jeg blev spurgt, om jeg havde et
ønske om nyt job, og da jeg er et
udpræget udemenneske, var der
derfor ikke lang vej til mit ønske
om at komme i det grønne område.
Det blev afgjort med det samme,
og jeg startede den 2. januar 2007
blandt traktorer, fræsere, græsslåmaskiner og andre redskaber.
Hold da op en forandring, der var
fra posttjenesten til arbejdet i de
grønne områder.
Start på en ny uddannelse
Jeg blev rigtig godt modtaget
af mine nye kollegaer, og en ny
hverdag var nu startet for mig.
For at arbejde inden for det grønne
område skal man være EJENDOMSSERVICETEKNIKER. Jeg
startede denne uddannelse den 8.
januar 2007 på Odense Tekniske
Skole.

Tillykke til Helene, med den nye titel.

I praktik hos lokale firmaer
Da jeg ikke havde nogen forudgående indsigt i de forskellige
håndværk, såsom ELEKTRIKER
– TØMRER – VVS samt VARMEMESTER, skulle jeg ud i praktik. Det var en speciel oplevelse at
skulle møde op på de forskellige
praktikpladser, så et par dage før
jeg skulle møde op, tænkte jeg:
”Du må nok hellere vise flaget
nu, så svendene ikke tror, at der
kommer en sild på 18 (jeg er jo
efterhånden nået en alder på 55).
Mester mente nu, at det nok skulle
gå, og det gjorde det også.
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Jeg var hhv.
14 dage som tømrer
14 dage som VVS
14 dage som elektriker
14 dage som varmemester
14 dage som grøn m/k på stadion
Der skulle hænges i
Mit skoleforløb på teknisk skole
forløb samtidig med min praktikperiode. Det gav en god afveksling
mellem skole, praktik og arbejdet
på flådestationen. På Odense
Tekniske Skole mødte jeg mange
forskellige elever og lærlinge, det
var rigtig hyggeligt.
Det var nu ikke kun hygge, der
skulle også hænges i, da jeg jo
selvsagt ikke havde nogle forkundskaber udover min folkeskole- og



handelsuddannelse for 37 år siden,
og som jo ikke rigtig kunne hjælpe
mig i denne situation. F.eks. matematik - jeg følte, at det fag kun var
opfundet for at genere mig. Men
jeg besluttede mig for at hænge i
og gennemføre uddannelsen. Og
hold da op, det har krævet mange
timer ved køkkenbordet og søvnløse nætter, men jeg kunne ind
imellem støtte mig til min mand.
Eksamen - svendeprøve
De sidste 5 uger op til svendeprøven fulgtes jeg med Søren, min
gode kollega, og vi blev et godt
team under forberedelserne til
svendeprøven, tak for det Søren.
Den 5. maj 2008 var vi så til skriftlig eksamen. Jeg var COOL, for jeg
havde tjek på situationen og alle
mine notater. Jeg havde en rigtig
god fornemmelse under og efter

eksamen, så nu gjaldt det bare den
praktiske eksamen 2 dage senere.
Jeg trak en opgave, hvor jeg skulle
redegøre for, at boligvarme ikke
kun kommer fra en brændeovn,
men fra et virvar af rør, forskellige varmesystemer og forskellige
styringer. I min opgave skulle jeg
få anlægget til at køre igen, for
læreren havde indlagt nogle fejl,
som skulle findes. Den opgave
klarede jeg godt.
I opgaven i det grønne skulle jeg
anlægge en græsplæne på 16 x
16 m på faglig vis. Det gik også
godt.
Svendebrev overrakt
Afslutningsvis skulle jeg finde
forskellige fejl i et køkken/toilet,
og også denne prøve syntes sensor
var well done, så det udløste alt i
alt et svendebrev, som blev over-

Ejendomsservicetekniker Helene Laursen og Søren Filtenborg.
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rakt ved en festlig komsammen
på Odense Tekniske Skole den
9. maj 2008, hvor min chef John
Pedersen, min kollega ”Duddi” og
pårørende deltog.
Reception
Efter arrangementet på Teknisk
Skole havde Søren og jeg inviteret
kollegaer fra Lokalstøtteelementet
i Korsør til reception i baren på
flådestationen, og en epoke i mit
arbejdsliv var hermed slut. Alt i
alt et forrygende år, så det er rigtig
nok, at man aldrig bliver for gammel til at lære.
Der er nu yderligere udfordringer
vedrørende kontroludbud og udliciteringen af Lokalstøttelementet,
så det er spændende, hvad tiden
bringer.



Redaktionen har også modtaget et
indlæg fra Søren Filtenborg, som
har været igennem samme uddannelsesforløb som Helene Laursen.
Efterfølgende bringes hans oplevelser under uddannelsen:

Uddannelse, ja tak
HURRA, endeligt blev det også
min tur til at komme på Odense
Tekniske Skole for at gennemføre uddannelsen som ejendomsservicetekniker.
Af ejendomsservicetekniker Søren
Filtenborg, Lokalstøtteelement
Korsør
Start på skolen
Jeg så frem til dagen, hvor jeg
skulle starte på skolen. Det første
fag, jeg skulle have, var psykologi
med Inga. Vi var 18 elever i klassen, alle sammen oppe i årene og
med en del erhvervserfaring. Vores
første opgave var at dele vores
liv op i 4 perioder samt holde et
foredrag om det med en indbygget løgnehistorie. De andre elever
skulle så gætte, hvad der var løgn
ved ens historie. Det var et chok
for mig, at jeg skulle gøre dette,
da jeg ikke er vant til at holde
foredrag eller at skulle fortælle en
løgnehistorie. Men det gik, og det
var meget lærerigt.
Godt samarbejde med Helene
Efter denne uge skulle jeg have
varmeteknik. Jeg var så heldig,
at Helene stødte til her, og at vi
skulle være sammen i 3 uger på
skolen. Vi havde et godt samarbejde i varmecentralen, vi kunne
se hinandens fejl og mangler, så de
blev rettet. Efter det havde vi en
uge sammen med bygningsvedligeholdelse; det gik også godt.

Men nu kom det værste! Jeg skulle
have 4 uger med matematik og
naturfag. Det var hårdt, da det er
35 år siden, jeg haft med noget af
dette at gøre sidst, men det gik med
et tilfredsstillende resultat. Efter
dette havde jeg forskellige fag på
skolen, bl.a. grønne områder, stillads m.m.
Eksamen med tilfredsstillende
resultat
Den 31. marts startede mit eksamensforløb, som skulle ende
med, at jeg fik uddannelsen som
ejendomsservicetekniker. Her
stødte Helene igen til. Vi valgte
at samarbejde op til vores svendeprøve, som startede den 5. maj
med en skriftlig prøve, som varede
4 timer. 2 dage efter skulle vi op
til en praktisk prøve, som varede
4 timer. Jeg kom igennem med et
tilfredsstillede resultat.
Svendebrev fejret
Den 9. maj var vi på skolen sammen med John, Duddi og Peter for
at få overrakt vores uddannelsesbevis. Vi havde en god dag der, og
kl. 12 drog vi igen mod Korsør,
hvor Helene og jeg havde valgt at
holde åbent hus i baren. Jeg tror,
at vi begge var glade for, at det var
vel overstået på Teknisk Skole,
selv om vi havde en god tid der
med masser af gode kammerater,
som vi stadig har kontakt med.
Motion holder hovedet klart
Mens dette her stod på skulle jeg
også træne til broløbet 2008, som
jeg gennemførte. Det var rart at
komme ud at løbe om aftenen
og få noget andet at tænke på.
Det var ikke alt, der var lyserødt
under mit skoleophold. Der var
dage, hvor ens hoved ikke kunne
rumme mere, så der var kun en
ting at gøre, pakke sammen, tage
ned i basaren og købe lidt sundt
FORSVARET i Korsør 2008

slik og tage toget til Korsør igen.
Det hjalp, og man var frisk igen
næste dag.
Uddannelse kan anbefales
Hvis der er andre her på flådestationen, som får et tilbud om at
tage en uddannelse, så gør det! I
vil ikke fortryde det, selv om det
er hårdt, mens det står på. Under
sådan et skoleophold lærer man en
del nye mennesker at kende, som
også har mange års erhvervserfaring, man kan nyde godt af.



Søværnets Militærpolitikorps
sammenlægges med Frømandskorpset
Ved indgåelse af det nugældende
forsvarsforlig, som udløber i
2009, blev det bl.a. besluttet, at
Søværnets Militærpolitikorps
(SVN MP) skulle være en samlet
enhed, efter i en lang årrække
at have været spredt som selvstændige elementer ved forskellige søværnsmyndigheder. Dette
blev realiseret ved oprettelsen
af Søværnets Operative Logistiske Støttecentre (OPLOG) i
henholdsvis Frederikshavn og
Korsør. SVN MP blev i den forbindelse etableret med en fælles
chef og underlagt Chefen for
OPLOG KOR 1. januar 2006.
Af orlogskaptajn Christian Jensen,
Chef for Ledelsessekretariatet
SVN MP-korps klar til nye opgaver
Siden har udviklingen af det nye
søværn vist behov for justeringer
af udgangspunktet for forliget
– justeringer baseret på et erkendt
behov for at involvere SVN MPkorps yderligere og mere tæt i

SVN MP-korps på vej til parade i Kongsøre.

søværnets operative opgaver.
Frømandskorpset (FKP) blev som
myndighed udset som en naturlig
samarbejdspartner, hvor muligheden for at udnytte de kompetencer
og erfaringer, SVN MP-korps besidder, og i samarbejde med FKP
opbygge en kapacitet, som har vist
sig efterspurgt, og som er stærkt
medvirkende til, at søværnet i
dag kan løse en række opgaver i
den mere skarpe ende af spektret,

»Klassebillede«
FORSVARET i Korsør 2008

kvalitativt meget bedre end tidligere og ikke mindst med en større
grad af sikkerhed.
Sammenlægningen af FKP og
SVN MP blev markeret ved en
parade 6. maj 2008 med deltagelse
af bl.a. Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral
Nils Wang.

Søværnets
Mission og Vision
Tirsdag den 20. maj præsenterede Chefen for
Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang, Søværnets nye Mission
og Vision for alle medarbejdere
ansat ved søværnetws myndigheder øst for Storebælt, ved et
arrangement på flådestationen
i Korsør.

Aktivitetsdag
Solen skinnede fra en
skyfri himmel torsdag
den 22. maj, og temperaturen var tilpas til
at igangsætte aktivitetsdagen ved OPLOG
Korsør.

Familiedag
Lørdag den 24. maj
2008 var det muligt
for ansatte ved OPLOG Korsør at præsentere arbejdspladsen for familie
og venner.

12

Aktivitetsdag
Solen skinnede fra en skyfri himmel og temperaturen var tilpas til at igangsætte aktivitetsdagen ved OPLOG Korsør den 22. maj 2008. Klokken 0900 lød startskuddet til den
obligatoriske FUT-test. Deltagerne kunne vælge mellem en cykeltur på 20 kilometer, en
løbetur på 3 kilometer eller en rask gåtur på 8 kilometer.

Ikke den gule førertrøje – men klædt
standsmæssigt på til lejligheden – de
sidste dessiner gives inden afgang
på 20 kilometer ruten.

CH OPLOG i forreste del af feltet.

Efter en vel overstået FUT-test var der
behov for at indtage lidt mad og drikke.
Formiddagens resultater af FUT-testen
blev ivrigt diskuteret i TEAM ALFA
lejren.

Dagen var langt fra slut. I tidsrummet fra klokken 1300 til
1600 var der arrangeret mange
forskellige aktiviteter, herunder
tovtrækning, skiløb, brandslukning, slangeudlægning, kastelinekast, kørsel i lastbil, petanque
og gummibådsræs.
Skiløb: Rødt hold har lagt klar
afstand til Gult hold.

Alting har en ende. En hektisk
og begivenhedsrig dag ved
OPLOG Korsør sluttede på
passende vis med grillmad og
hygge i TEAM ALFA lejren.
»Full speed ahead« på vej mod
»fjenden«.

FORSVARET i Korsør 2008
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Familiedag
Lørdag den 22. maj 2008 var det muligt for ansatte
ved OPLOG Korsør at præsentere arbejdspladsen
for familie og venner. Omkring 200 personer benyttede sig af lejligheden til - i pragtfuldt vejr – dels at
besigtige de mange forskellige skibstyper, der ligger
i havnebassinerne, og dels at få et indtryk af, under
hvilke omstændigheder en OPLOG opererer fra en
opstillet lejr.
Et af de større tilløbsstykker
for børn i alle aldre var
området ved de bygninger der senere på året skal
huse erhvervspraktikanter. Seniorsergent Søren
Nordklint havde opstillet
bivuak, gav smagsprøver
på feltrationer og viste
sine kunstneriske evner
Kan I kende mig?
som ansigtsmaler.

TEAM ALFA i en reduceret udgave.

Slip mig nu ud!

Søværnets Militærpolitikorps havde velvilligt opstillet køretøjer,
som blev taget i nærmere øjesyn af både
børn og voksne.

Vent lige et par år endnu.

En rundtur på ESBERN SNARE var en imponerende oplevelse for alle, men specielt for
pårørende med en fortid i Søværnet. Meget har ændret sig
siden tiden med hængekøjer
under dækket.

Fra en interessant og oplysende rundvisning.

Der indtages røde pølser og krigskakao.

Søværnets Mission og Vision
I sin præsentation den 20. maj omtalte CH SOK bl.a. Danmarks betydning som en af verdens førende søfartsnationer. En status som forpligter
søværnet til håndhævelse af suverænitet til søs fra Arktis i nord til Gedser
i syd – også selv om det indebærer anvendelse af magt.
Havet som transportvej overalt på kloden har i de seneste år fået en væsentlig
større betydning, ikke kun set i relation
til danske interesser. Søværnet har i den
forbindelse bl.a. også deltaget i internationale operationer sammen med skibe fra
andre nationers flåder med samme interesser for at skabe den maritime sikkerhed.
Som eksempler kan nævnes deltagelse i
farvandet ud for Libanon og deltagelse i
World Food Programme.
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Forward Logistic Site under
øvelse Loyal Mariner 2008
Alle ved, at FLS hidtil har betydet flådestation, men hvad nu,
hvor flådestationen er erstattet af OPLOG? Er forkortelsen så væk? I NATO regi står
FLS for ”Forward Logistic
Site”, hvilket betyder fremskudt
forsyningssted.
Af Kaptajnløjtnant Ulrik Tertz,
Base- og Forsyningsafdelingen
FLS i Ferrol
Under øvelse Loyal Mariner 2008,
som fandt sted ud for Portugal og
det nordvestlige hjørne af Spanien,
blev der etableret en FLS i Ferrol
i Spanien.
FLS’en blev internationalt bemandet, hvor Spanien, Italien, Polen,
Tyskland, Norge og Danmark var
repræsenteret. Opgaven bestod
i at modtage, opbevare og sende
personel, materiel og post til de

deltagne enheder. Dette skal også
gennemføres, når skibene er til
søs, og derfor blev der tilknyttet en
helikopter til FLS. For at sikre det
maksimale udbytte af tildelte flyvetimer blev opgaverne koordineret med flådestyrkens overordnede
forsyningsansvarlige, som var om
bord på en af enhederne.
Ferrol’s flådehistorie
Ferrol har en lang flådehistorie. En
af den spanske flådes flådestationer ligger her sammen med diverse
skoler samt et værft, der har bygget de skibe til den spanske flåde
i flere hundrede år. Indsejlingen
til Ferrol er dækket af flere gamle
kystforter, og en del af flådestationen er også af ældre dato. Man
fornemmede stærkt, hvilken rolle
byen havde haft for Spanien under
Napoleonskrigene.

Besætning ved FLS med HELO.
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FLS hovedkvarter
Overfor La Cortina på den modsatte side af en vig ligger La Grana,
hvor FLS havde hovedkvarter.
Den direkte afstand over vandet
er kun 1 km. I bil skal man rundt
vigen, så distancen bliver 5,5 km,
hvoraf den sidste km foregår af
en ensporet vej gennem en tunnel
i bjerget.
Lidt om Ferrol
Ferrol ligger i Galisien inde i en
fjord. Klimaet er ikke som det
turistklima, som mange kender fra
ferieture til Spanien. Temperaturen
kommer ikke så højt op, til gengæld bevirker den tætte kontakt til
Atlanterhavet, at luftfugtigheden
ofte er meget høj. Badestrandene
ligger spredt, og med en vandtemperatur på 18 gader er det ikke lige
det, der lokker turister til.
Ferrol er en gammel by, der har
vokset sig stor. Den gamle
bydel byder på særegne oplevelser. Gaderne er smalle,
og for optimal udnyttelse
er husene bygget ud over
fortovet i 1. sals højde. Det
er dyrt at renovere de gamle
huse, og der er krav om, at
facaden skal bibeholdes;
derfor er der også meget
forfald i den gamle bydel.
Selv en driftig boligspekulant vil komme til kort.
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Ferrol - en gammel flådeby
na

La Gra

La Cortina

Ferrol gamle bydel
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Broløb 2008
Vi var 5 friske medarbejdere fra Lokalstøtteelement Korsør, som deltog i broløbet / halv-marathon fra Korsør til Nyborg. Vi havde flot vejr og rygvind hele vejen, og der var en fantastisk udsigt fra broen. Der var
godt med vanddepoter i år på turen. Vi gennemførte alle med bravur, og vi stiller selvfølgelig alle op igen
til næste broløb.
Hilsen fra dem, der altid er
ET SKRIDT FORAN .

Helene, Tony, Mikael, Duddi og Søren

”FORSVARET i Korsør” udsendes til alle afdelinger og sektioner ved Det Operative
Logistiske Støttecenter Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab og Værksted Danmark Øst m.fl. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder
i forsvaret samt til Slagelse Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade.
Bladet udkommer 4 gange årligt á 1000 eksemplarer. Herudover læses bladet på Internet-adressen: http://forsvaret.dk/OPLOGKOR
Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 09. september 2008.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg.
De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets.
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