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Mere end 25 års erfaring med alt indenfor
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Klargøring til syn.
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Forsikringsskader.

Autoreparation.

Med venlig hilsen, P. E. Biler ApS Bag Stadion 10
4220 Korsør Tlf. 58 37 22 58

Månedsmenu

Frokost

A la carte

Åben alle dage kl. 10.00 - 22.00

HAVNEARKADE N 5 KORSØR
TLF. 58 35 35 01

Pizza

H. Chr. Müllers

Nyt fra formanden.
10. oktober.
Så var der ulkeaften, hvor 23 mand var mødt frem. Det er ikke mange når man tænker på
vor mange vi er, men dem der var, havde en rigtig god aften med Herregårds bøf og en rigtig god film, og det blev da også sent inden de sidste forlod stuen, men vi mangler lidt opbakning til de aftener.

25. oktober.
30 kr. frokost: 60 personer var meldt til sangkorets 30 kr. frokost, og igen blev det til en
rigtig dejlig dag, hvor sangkoret udover at lave maden også gav nogle strofer, som efter
klapsalverne at dømme faldt i god jord. Dagen sluttede først kl. 20.00 om aftenen.

15. november.
Det årlige ålegilde blev som sædvanlig til en rigtig god
Eftermiddag og med ca. 50 personer var der stemning lige med det samme. Der blev taget
godt fra fadene, der var vist ingen der gik sultne derfra og folk må have hygget sig for
Theis fik vist ikke lukket før kl. 19.00

06. december.
Årets julefrokost blev et tilløbsstykke uden lige. Der var i første omgang tilmeldt 70 personer, men en venteliste og opstilling af bordene på en anden måde gav 8 pladser mere, så
ventelisten blev næsten tømt. Det viser også, at det er vigtigt at melde afbud, hvis man bliver forhindret.
Maden blev lavet af Ole og musikken blev leveret af Sonny, så humøret var højt lige fra
starten. Til auktionen var der stor købelyst, så i det hele en rigtig god eftermiddag og aften.
De sidste gik ikke før sent på aftenen.

20. december.
Årets bankospil var som sædvanlig et tilløbsstykke. Efter gløgg og æbleskiver gik spillet i
gang og der var så mange præmier at der kunne blive 2 ekstra spil, så igen må vi takke alle
vores sponsorer for deres store velvilje over for foreningen. Tillige en stor tak til John Jyde
og Henning for deres store arbejde med at få gaverne i hus, tak skal i have.

28. december.
Juletræsfesten som vi prøvede sidste år for første gang i marinestuen, blev i år holdt i magasinbygningen, hvor der var noget mere plads, så børnene rigtig kunne boltre sig. Julemanden, i skikkelse af Chris, samt nissepigerne Linda og Susanne fik rigtig børnene i gang
om træet og der blev sunget til den store guldmedalje. Efter træet var der godteposer til
børnene samt pølser og sodavand, så der blev ro til at de voksne kunne spise det bestilte
smørrebrød fra sportscafeen.

03. januar.
Nytårsmønstringen bragte, foruden hyggeligt samvær, tillige en meget flot nytårshilsen til
Korsør afdeling, fra Marineforeningens formand Jens Ole Løje Jensen, som kan læses inde
i bladet.
Jørgen Olsen

Nye Medlemmer
Hanne Espenhain Müller
Kim Løvenhardt Sørensen
Ebbe Thorsø Madsen
Poul Robert Nielsen
Lars Gullaksen
Per Holm Andersen
Tommy Hein
Michal Rasmussen

Vi byder jer velkommen i afdelingen.

Mindeord
Det er med sorg jeg må meddele,
at vores medlem
Niels Birkebæk Friis
( Poppe)
er afgået ved døden.
Han vil blive savnet.
Æret være hans minde.
Jørgen Olsen

Fødselsdage

70 År
Sverri Salmony d.19-03-09
Martin Hansen d. 27-04-09
65 År
Palle Johs. Christensen d. 21-03-09
Ole John Hansen d. 21-04-09
60 År
Johannes Flintholm d.10-04-09
Leif Jørgensen d. 26-04-09
50 År
Per Holm Hansen d. 16-01-09
Leif Skeel Nielsen d. 22-04-09
40 År
René Nielsen d.05-02-09
Vi ønsker tillykke.

Jubilar i Marineforeningen 2009.
25 år:
Ib Gerberg Kristensen

Vi ønsker tillykke.

REDAKTIONSRULLEN.
Så er atter et nyt år gået i gang, og hvad det indebærer for foreningen kan der kun gisnes om,
men i hvert fald en del af hvad det bringer for Korsør afdeling kan i, kære læsere, se i Aktivitetsoversigten i dette nummer.
Ikke dermed sagt, at det bliver det eneste der sker, der vil uvejrlig komme andre arrangementer som vil involvere os, og der kan vel også blive rettet lidt i programmet hen ad vejen.
Hold jer derfor orienteret gennem bladet, hjemmesiden, KIT eller ved at komme i stuen og til
arrangementerne, hvilket absolut er den sjoveste måde at holde sig orienteret på.
Husk også, at tilmelding og betaling til arrangementerne foregår i stuen, og det er ”først til
mølle” der gælder. Der er ofte begrænsning med hensyn til antal deltagere.
Med hensyn til planlægning, så er søfolk ikke sådan at slå ud, hvilket Ludvig Holberg beskrev således:
”Jorden skal sikkert i morgen forgå”blev der spået; men matrosen svared:
-”Hvad rager det mig? Vi går i nat under sejl”.
Ved årets første ”arrangement” Nytårsmønstringen, overbragte Distriktsformanden nedenstående hilsen fra Landsformanden.

Årsskiftet 2008/2009
Kære Distriktsformand – kære marineforeningskammerater i Korsør.
Ved Korsør Marineforenings ”nytårsmønstring” den 3. januar 2009, er det mig en stor glæde
at kunne overbringe en nytårshilsen.
Som jeg nævnte sidste år, er i en speciel Afdeling, med halvdelen af Søværnets enheder placeret i jeres baghave. Det er derfor af stor betydning, hvorledes I agerer i lokalsamfundet med
mange potentielle medlemmer. I er om nogen Marineforeningens ambassadører over for det
civile samfund, men så sandelig også over for Søværnets personel i Korsør området, og manges øjne hviler på jer. Det er derfor også med glæde, at jeg igen her ved årsskiftet kan konstatere, at I på fornemmeste vis fortsat lever op til denne forpligtelse.
Jeg ved, fra den nye CH OPLOG Korsør, at han værdsætter det gode forhold, der er mellem
Søværnet og jer, og det er også med stor tilfredshed, jeg har bemærket hans indmeldelse i foreningen sidst i år 2008.
For Danmarks Marineforening har 2008 været et godt år, vi sejler stadig i smult vande, og besætningen øges fortsat, ganske vist en beskeden forøgelse, men alligevel flot i en tid, hvor alle andre soldaterforeninger har tilbagegang.
Denne fremgang, er også kun mulig fordi der ude i afdelingerne fortsat ydes et kæmpearbejde
for at promovere og synliggøre vores gamle forening og ikke mindst, det vi står for.
Et arbejde, som jeg håber, at I og distriktet vil være med til at fortsætte i 2009.

Med tak for et godt og veludført arbejde i det forgangne år ønsker jeg alle og jeres familier et
godt og lykkebringende nytår og god vind i 2009.
Sign.
J. OLE LØJE JENSEN
Landsformand

Det er dejligt for os at erfare Landsformandens bevågenhed for afdelingen, især når det som
hans hilsen indikerer, medfører ros. Det gør det lidt sjovere at udføre det arbejde, som er nødvendigt for at forsøge at leve op til, at afdelingen er en af de fremmeste i landet.
Med dette vil jeg ønske medlemmer og deres familier et godt nytår, med håb om, at rigtig
mange vil benytte foreningen i 2009.
Deadline, næste nummer: 05. april.

Redacteuren.

GENERALFORSAMLING
Lørdag den 28. februar 2008, kl. 0900
i
Marinestuen

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens årsberetning.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Bestyrelsens forslag, samt orientering om planer for det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelse. På valg er:
a. Kasserer Mogens Larsen, modtager genvalg.
b. Bestyrelsesmedl. Susanne Sønderbye, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedl. Steen Jensen, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedl. Uffe Tvede Jensen, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedl. Hans Slesvig, modtager ikke genvalg.
c. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Valg af sendemænd.
10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.
11. Eventuelt.

Vi starter som sædvanlig med morgenskafning kl.0830, samt en ”lille en” således dagen i
hvert fald starter godt!
Derefter overgår vi til den Ordinære Generalforsamling kl. 0900, som afvikles efter vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret biksemad med spejlæg, til en pris af kun
50 kr. incl. en øl & en snaps. Ønsker du at deltage i skafningen skal du tilmelde dig i stuen senest den 22. februar 2008.
HUSK! Man er kun stemmeberettiget og valgbar ved generalforsamlingen, hvis man har
indbetalt sit kontingent og i øvrigt opfylder vedtægternes § 33.

Kommende arrangementer
Fastelavnsfest med tøndeslagning
Fastelavnssøndag den 22. februar kl. 13 - 16
Selv om det af forskellige årsager ikke blev til noget sidste år, vover vi alligevel at forsøge
med et Fastelavnsarrangement i år.
Der bliver tøndeslagning (godter i tønden) for børn, så tag og udklæd børn og børnebørn denne
dag og tag dem med i foreningen. Der bliver foruden præmier til kattekonge/-dronning også
præmie til bedste udklædning.
Efter tøndeslagningen vil der være varm kakao med fastelavnsboller.
PRIS pr barn kr. 35,Endvidere kan der købes pølser med brød, kaffe/kakao/fastelavnsboller, samt vores faste udvalg af drikkevarer i baren.
Tilmelding senest 15. februar i stuen.

Skafning i stuen
/Ole Kok
Første lørdag i måneden laver Ole Kok lidt mad til frokost i stuen. Det er i foråret den 7. februar, 7. marts, 4. april og 2. maj.
Bare mød op, der er ikke tilmelding til disse frokoster, men hvis du ved at du kommer, er der i
baren en liste til at skrive sig på. Prisen sætter Ole, men det er overkommeligt at få stillet sin
sult.
Se menu i aktivitetsprogrammet.

30 kr´s frokost
Lørdag den 14. marts kl. 13.00
Et af de meget traditionsbundne arrangementer, som det denne gang er ”billard-pigerne” der
står for at lave maden til. Der plejer at være fuldt hus, så skriv dig på listen i god tid, dog senest den 9. marts.

Julebanko-sponsorer
Mols linjen
Sjællandske Medier
Peters Køkken (Sommerlyst)
First Stop
Jallers Blomster
Søren Gartner
Havnegades Blomster
Punkt 1
CJ Vine
Madam Bagger
Jyske Bank
Klippehulen
Nayberg guld & sølv
Nybolig
Aages Radio
JM Radio
B. Vedels boghandel
Home
Johnsens Optik
Tinghuskroen
Sport Cafeen
Steak Haus
Seeds
Nemo`s Pizza
Dan Bolig
Cafe Vandkanten
Fjordgrillen
Lisette Smørrebrød
Nordi cykler
Pro-Safe
Burchardt
Aage M
Zanzibar
Ivan & Prebens Radio
MERCO

Læby Elektric
EA guld & sølv
John Hekla
Troldehytten
EDC Mæglerne
Tæppecenter
Mogens Møllers eftf.
Elise
Thile
Skælskør Bank
Danske Bank
Syd Bank
In køb
A.O. Vinduespolering
Salon Ina
FØTEX
Hair Shoppen
Jimmy
Pretty Women
El Plus
Salon Helle
Multi Electric
Bent Barber
Dækcenteret
Torvebodegaen
Tårnborg Malerforretning
Henrik Jensen VVS.
Statoil
Jysk Sengetøj
Frølunde Brugs
Fiskehuset v/Broen
Halskov Bodega
Blomsterstuen

Vi takker for gaverne og for den venlige måde hvorpå i har
modtaget vore indsamlere.

AKTIVITETSPROGRAM 2009.
30. januar kl. 18.00

Torskegilde m/skydning til MUGGEN. (Kogt Torsk m/1 øl
og snaps, kr. 75,-)

07. februar kl. 12.00

Gule Ærter m/flæsk og pølse (Ole Kok)

19. februar kl. 17.00

Pudseaften

22. februar. kl. 13.00

Fastelavnsfest m/tøndeslagning.

28. februar kl. 09.00

Generalforsamling

07. marts kl. 12.00

Chilli con carne m/hjemmebagt brød (Ole Kok)

14. marts kl. 13.00

30 kr´s frokost (”billard-pigerne”)

04. april kl. 12.00

Flæskekarbonade m/ærter og gulerødder (Ole Kok)

23. april kl. 17.00

Pudseaften

02. maj kl. 12.00

Forloren hare m/flødesovs (Ole Kok)

23. maj kl. 08.00

Fregatskydning (25 års jubilæum)

15. august

Sommerudflugt

27. august kl. 17.00

Pudseaften

05. september kl. 18.00

Skipperfest

17. oktober kl. 13.00

Åleskafning

05. november fra kl. 17.00

Pudseaften

14. november kl. 13.00

30. kr´s frokost

05. december kl. 13.00

Julefrokost

19. december kl. 12.00

Gløgg m/æbleskiver og banko

27. december kl. 15.00

Juletræsfest

Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister
bliver ophængt løbende og som regel ca. 4 uger før.

Orlogskutteren THURØ banker en pægl, under patruljesejlads.

Flytteoplysninger
Adresseændringer skal sendes til.
Mogens Larsen
Tingmarken 8
5700 Svendborg
E-mail: mp@larsen.mail.dk
Eller afleveres i stuen.
Det er vigtigt at du meddeler os din nye adresse ellers får du
ikke dine blade.

Vi mødes på -ZANZIBAR
Halskovvej 16,
Tlf.: 58 37 40 29
Hos Jomfruen

v/Jonna & Jane
Kirkepladsen 2-4220 Korsør
Tlf. 58352232

HAVNEGADE 17B - 4220 KORSØR - TEL EFON 58 37 01 49
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KORSØR MARINEFORENING
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4220 KORSØR
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