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Korsør Dæk &
Udstødningscenter
v/Benny Søbjerg Pedersen
Tårnborgvej 136 - 4220 Korsør
Tlf. 58 35 06 08 - CVR.nr. 17 63 91 96

HALSKOVVEJ 5
4220 KORSØR
TLF.: 58 35 00 55
MAN FRE KL. 15.00 - 17.00
LØR KL. 10.00 - 13.00

Det lokale autoværksted tilbyder:
Mere end 25 års erfaring med alt indenfor

. Service eftersyn.

.

Klargøring til syn.

.

.

Forsikringsskader.

Autoreparation.

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

bankTrelleborg

Villy Jensen

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.
Den 26-04-08:
Var der 30.00 kr. frokost hvor 55 personer var mødt op til en dejlig dag i stuen. Denne gang
var det familien Flintholm der stod for frokosten. De serverede en pragtfuld menu der rigtig gjorde lykke, så vi håber ikke at det er sidste gang de melder sig til det. Der var så god
en stemning, at det blev hen på aftenen før de sidste gik hjem.
Den 24-05-08:
Fik vi besøg af Vordingborg marineforening de kom 20 mand efter et besøg på flådestationen. De var meget benovet over vores dejlige stue som de mente var noget af det bedste de
havde set.
Efter biksemaden fortalte Chris dem lidt om fæstningen og stuen, og de var i højt humør da
de tog af sted igen efter nogle dejlige timer.
Den 25-05-08:
Var det kongens Lyngby samt Ishøj marineforeninger der lagde vejen forbi til nogle dejlige
timer i vores stue. De havde også været på besøg på flådestationen.
De var ca. 50 mand, så Marianne, Vita og Linda måtte løbe stærkt for at servere til dem. De
roste også vores stue og måden den var holdt på, så ros til vores rengøringshold for det.
Den 31-05-08:
Så nåede vi Fregatskydningen. Vejret var med os hele dagen så det kan vi ikke klage over.
Efter morgenmad og flaghejsning blev Kong Christian sunget, men den er der op til flere
der skal øve sig lidt på.
Igen i år var der problemer med udlejning af deres stue, da de havde lejet den ud fra kl.
15.00, så efter spisningen måtte vi rykke udenfor.
Men vi fik afviklet skydningen og der var ingen der kunne mindes at det nogensinde havde
gået så stærkt før, alle sejl var skudt ned inden frokost, så efter frokost manglede der bare
krudtkamrene, også det gik stærkt, efter 15 minutter var begge kamre ramt.
Efter 267 skud på Jagten blev det Linda Olsen der blev Jagtkaptajn.
Fregatten blev ramt efter 233 skud og Fregatkaptajn blev Lars ”styrmand”.
Fra marineforeningen siger vi et stort tillykke.
Jørgen Olsen

Nye medlemmer
Leif Åge Kruse
Jan Goldmann
Verner Jensen
Edmund E. Petersen

Vi ønsker jer velkommen i afdelingen.

Mindeord
Det er med sorg jeg må meddele, at
Niels Poulsen Jepsen ( Jeppe ),
er gået fra borde.
Jeppe var to gange formand for marineforeningen,
nemlig i perioden 1966 til 1970
og igen fra 1980 til 1988.
Jeppe sad i landsbestyrelsen fra 1986 til 1990
og var distriktsformand for distrikt 3.
Jeppe var æresmedlem af Korsør Afdeling og
lige til det sidste viste han sin tilknytning til,
og store engagement i foreningen.
Jeppe blev 90 år.
Vi har mistet en god kammerat.
Æret være hans minde.
Jørgen Olsen.

Fødselsdage

70 År
29-08-08 Christian Hansen (Chris)
21-10-08 Erling E. Larsen
65 År
04-07-08 Knud Aage Keinicke
14-09-08 Søren P. F. Christensen
19-09-08 Uffe Tvede Jensen
11-10-08 Kaj Lundholm Jensen
29-10-08 Hans Peter Larsen
26-11-08 Niels Arendal Jensen
29-11-08 Kaj Lykke Jensen
60 År
28-09-08 Jørgen Frandsen
06-10-08 Willy Herman Andersen
11-10-08 Erik Krogh
02-11-08 Harald Eskild Jensen
18-11-08 Bjarne Christensen
23-11-08 Bendix Merkel
50 År
23-09-08 Kim Jørgensen
Marineforeningen ønsker Tillykke.

REDAKTIONSRULLEN.
Som formanden så rigtigt skriver, så havde vi en rigtig god dag på skydebanerne ved
Fregatskydningen i år. Det var kun Skytteforeningens kludder i udlejningen, som ikke
var i orden, ellers kørte det som i olie og det dejlige vejr, samt deltagernes gode humør og den dejlige frokostbuffet, var en stærkt medvirkende årsag til dette.
Vi har allerede nu sikret os, at vi har banerne og huset hele dagen til næste år. Dette
fordi det bliver 25. gang vi holder Fregatskydning, så der er allerede overvejelser om,
hvordan det skal markeres, for det er da en oplagt lejlighed til at lave nogle ekstra
festlige indslag ved dette ”jubilæum”.
Sommerudflugten til Stevnsfortet blev hurtigt ”udsolgt” og der er oprettet en venteliste, hvis nogle skulle få forfald.
Til deltagere i turen skal her gøres opmærksom på to ting:
Der vil være lidt morgenmad i stuen inden afgang, i form af kaffe og rundstykke/
rugbrød m/ost-pålæg, fra kl. 08.00, til kun kr. 20,- (betales på dagen).
Husk, foruden det gode humør, at medbringe lidt varmt tøj, da temperaturen i gangene i kalkgrunden kun er 8 – 10 gr. C.
Afgang med bus fra stuen er kl. 09.00.
Og så har vi jo som bekendt den 21. august været i stuen på fæstningen i 10 år.
Bestyrelsen synes det har været nogle helt forrygende dejlige år, så det bør markeres.
Derfor holdes åbent i stuen på dagen mellem kl. 16 og 18, hvor foreningen vil
være vært ved en lille forfriskning, samt lidt spiseligt, så vi kan lykønske hinanden med vores dejlige stue, som danner den gode, uundværlige ramme for afdelingens virke.
Torsdag den 28. august, fra kl. 17.00- er der pudseaften, hvor der skal shines op i
stuen forud for Skipperfesten.
Mød op, giv en hånd med, deltag i hyggen og lidt at spise og drikke bagefter.
Den 29. august kl. 10.00, på årsdagen for Flådens sænkning i 1943, lægges krans i
Rådhushaven ved mindestenen for de omkomne.
Tag gerne det pæne tøj på og mød op til denne traditionsrige ceremoni.

Igennem efteråret og vinteren har foreningen atter to medlemstilbud, som man kan
tilmelde sig – bare ved at møde op -, nemlig den ugentlige billardaften og sangaftenerne hver 14. dag.
Det er gode fritidsbeskæftigelser på hver sin måde, men fælles er, at man kan slappe
af i gode kammeraters selskab.
Så overvej om det ikke skal være i år, at du af og til vil stresse lidt af fra hverdagen.
Ellers går det slag i slag i efteråret efter arrangements- kalenderen.
I håbet om, at rigtig mange medlemmer vil deltage i aktiviteterne og bruge stuen til
dejligt kammeratligt samvær, ønsker jeg en god eftersommer og
– år.
Redacteuren.
Deadline: 12. oktober.

PS! Sidste…
Flådestationens traditionelle årlige pensionistdag, bliver i år til i et samarbejde mellem Flådestationen og Korsør Marineforening mandag den 15. september.

ULKEAFTEN
Fredag den 10. oktober,
kl.18.00
Denne aften vil der blive forevist en god maritim film, samt serveret et måltid som
består af:
Herregårdsbøf m/ sovs og bagt kartoffel
Derefter
Kaffe m/småkager
Til den gode pris: Kr. 65,Mød op til denne rigtige medlems- og kammeratskabsaften, slap af og få en dejlig
oplevelse fjernt fra dagligdagens fortrædeligheder, med krig, ufred politik og tænders gnidsel, samt hvad man ellers kan komme ud for af fortrædeligheder i hverdagen.

Årets Skipperfest
afholdes lørdag den 6. september
kl. 18.00
Kaptajnerne pibes ombord.
Flaget hejses.
Aftenens Menu.
Dronningens skål (hvidvin)
Varmrøget laks m/flutes og dressing
Kalvefilet m/årstidens grøntsager, champignon og flødesovs
Islagkage m/hedvin
Til for-og hovedret samt dessert serveres vin, øl og vand ad libitum.
derefter
Kaffe m/kransekage
PRIS: Kr. 200,Tilmelding og betaling i stuen og husk der er max. 70 pladser.

AKTIVITETSPROGRAM for resten af 2008.
16. august kl. 08.00-09.00 Sommerudflugt
21. august kl. 16 – 18

Stuen 10 år, åbent i stuen.

26. august kl. 19.00

Sangkoret starter.

28. august kl. 17.00

Pudseaften

29. august kl. 10.00

Kransnedlægning ved mindesten.

29. august kl. 17.00

Billard starter.

06. september kl. 18.00

Skipperfest

15. september kl. 08.00

Flådestationens Pensionistdag

10. oktober kl. 18.00

Ulkeaften (maritim filmforevisning)

25. oktober kl. 13.00

30 kr´s frokost, v/sangkoret

15. november kl. 13.00

Åleskafning

27. november fra kl. 17.00 Pudseaften
06. december kl. 13.00

Julefrokost

20. december kl. 12.00

Gløgg m/æbleskiver og banko

HUSK!

Ole ”kok” disker op med lidt spiseligt på følgende datoer,
nemlig: 2. august, 13. september, 4. oktober, 1. november.
Menuen er ophængt i stuen.

Tilmelding og betaling til alle arrangementer foregår i stuen efter ”først til mølle,
hvor tilmeldingslister bliver ophængt løbende. Der er max. 70 pladser.

Billardturnering den 23-05-08, kl.16
Billardturneringen mellem Marinestuen og Teglværksparken var denne gang i
Teglværksparkens lokaler. Så det var med bange anelser (efter den sikre sejr på
hjemmebane og den nye Pokal graveret og pudset), at vi stillede op med et hold på
8 personer, som skulle prøve at forsvarer æren fra sidst.
Vi var jo godt klar over at Teglværksparkens garvede gutter nok ikke ville spille
dårligt to gange i træk, og da slet ikke på deres hjemmebane. Og de bange anelser
blev hurtigt til ramme alvor da vi meget hurtigt kom bagud med 4-0.
Lars og Susanne havde en nøglekamp og Susanne kom godt fra start, men Lars viste sig som en god holdkaptajn og sejrede med 76-50 og så var det løb kørt. Men
æren er jo som bekendt også værd at spille om, så Arly, Preben og Gunnar S. vandt
de sidste kampe. Så moralen til næste opgør hos os er helt intakt.
Efter billardturneringen skulle jeg desværre til frokost andet sted, så jeg havde bestilt den obligatoriske brændevin, og overlod til Ib at sørge for at den blev delt ligeligt mellem deltagerne. Det forlyder fra Lars, at også han måtte spæde lidt til, så
jeg kan fornemme det endnu engang var en dejlig kammeratlig eftermiddag/aften,
så vi ser frem til næste møde.
Når dette bliver sendt til redaktøren holder vi sommerferie, så jeg vil her sige God
Sommer til jer alle som kommer og spiller eller deltager i Billardklubben. Håber at
se alle til opstartsmøde den.29. august kl. 17.00, så vi kan få styr på den nye turnering og eventuelle nye tiltag.
Tilmeldingssedlen bliver hængt op 14 dage før, så skriv jer på med hensyn til bestilling af mad. Vi ses.

Rigtig God Sommer.
Hilsen Henning.

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.

Marineforeningen
Stiftet 30. April 1913
Æresformand: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

27. juni 2008

Til
Samtlige afdelingsformænd

Emne: Ny Æresformand
Marineforeningens Æresformand gennem snart 32 år, Hans Kongelige
Højhed Prinsgemalen, har ønsket at overdrage sit Æresformandsskab til Hans
Kongelige Højhed Kronprins Frederik, som gerne indtræder som Æresformand.
Efter aftale med Hoffet overtager Hans Kongelig Højhed Kronprins Frederik således hvervet som
Marineforeningens Æresformand
med virkning fra den 1. juli 2008.
Fra samme dato er Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen udnævnt til
Æresmedlem af Marineforeningen, og har til afdelingernes orientering meddelt, at han i muligt omfang fortsat vil besøge de lokale marineforeninger landet
over i forbindelse med sommertogter og lignende.
I forbindelse med Æresformandsskiftet bedes afdelingerne drage omsorg
for, at lokale medlemsblade og hjemmesider bliver ændret overensstemmende.
Med venlig hilsen

J. O. LØJE JENSEN
Landsformand

Hos Jomfruen

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

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

Elplus

Din lokale autoriserede el-installatør
Hårde hvidevarer & belysning
Algade 47– 4220 Korsør
58372769-40535093

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

AFS:
KORSØR MARINEFORENING
SØBATTERIET 3
4220 KORSØR

B

Kim Slaarup & Barbara Borgelin
Tlf. 58351413/21218481

MUSIK
Hygge– og dansemusik tilbydes
Fra ca. 30 til ca. 150 personer.

Bem. Dog ikke musik til lejlighedssange m.v.

