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FORENINGENS FORMÅL
Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten
ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel
der har gjort tjeneste, eller er tjenestegørende i Søværnet.
FORMAND
Jørgen Olsen
Egøgade 11
4220 Korsør
Tlf.:2624 8994
jlolsen@mail.dk
NÆSTFORMAND
og SKYTTELAV
Theis Rosschou
Revvej 36
4220 Korsør
Tlf.: 2963 7458
theis.rosschou@mail.dk
KASSERER
Mogens Larsen
Tingmarken 8
5700 Svendborg
Tlf.: 6254 1028
tingmarken@gmail.com

SEKRETÆR
Henning Jørgensen
Tlf.: 5838 0749
henningj@c.dk

BANJERMESTER
Steen Jensen
Tlf.: 3057 7216

BEST. MEDLEMMER
Uffe Tvede Jensen
Tlf.: 2364 7195

KOMPASROSENS ANSVARSH. REDAK.
OG ANNONCER
Næstformanden
theis.rosschou@mail.dk

Susanne Sønderbye
Tlf.: 4132 6111
blondieinez@ofir.dk
John Fejer Nielsen
Tlf.: 2493 8637
Dan Olsen
Tlf.: 4275 6355
dan@korsoermarineforening

HJEMMESIDE
www.korsoermarineforening.dk

DISTRIKT III
DISTRIKTFORMAND
Søren Brusgaard
Tlf.: 2142 3014
ksbrusgaard@gmail.com
MARINESTUEN
Tlf.: 5835 2623

Stuen åben: Lørdag 10-16; Søndag 11-14

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

Korsør Hvidevare Center
din lokale fagmand

Lizettes Frokost Cafe
Halsskovvej 15 · 4220 Korsør · Tlf. 58 36 11
46

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

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

Månedsmenu

Frokost

A la carte

Åben alle dage kl. 10.00 - 22.00

HAVNEARKADE N 5 KORSØR
TLF. 58 35 35 01

Nygade 9

Pizza

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

Nygade 6
58370383

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

Min Bodega

7

Formandsnyt.
Den 13. april var der igen en 30 kr. frokost som blev holdt af billard drengene og
pigerne, og igen var der stor tilslutning, men hvis der er nogen der har lyst til at prøve
at binde an med en 30 kr. frokost skal i bare melde jer.
Afdelingen var flot repræsenteret til Marineforeningens 100 år´s jubilæums
Sendemandsmøde arrangement, der foregik i København i Officer skolens aula, på
Børsen og i Frimurerlogen på Blegdamsvej og der var virkeligt gjort noget ud af det.
Igen i år hjalp afdelingen Flådestationens med pensionistdagen. Ikke mindre en 81
var tilmeldt i år og de fik en dejlig dag ud af det, med god mad og en snak med de
gamle kollegaer.
Senere i maj havde vi den årlige Fregatskydning. Den startede med lidt regnvejr så vi
måtte holde mønstring inde i huset, men senere klarede det op så vi kunne være ude.
Der skulle 754 skud til før vi havde fundet de 2 kaptajner. Det blev Kim Jørgensen
som blev Fregatkaptajn og Kira Olsen blev Jagtkaptajn. 5 skuds skydningen blev
vundet af Mads, vi siger tillykke med sejren.
Efter fregatskydningen har der ikke været de store aktiviteter i stuen, mange er
begyndt i haven og andre taget på ferie, i øjeblikket er bestyrelsen i gang med at gøre
klar til at skifte borde og stole, så vi kan være klar til efterårets aktiviteter, men inden
håber jeg vi kan få lidt mere sommer.

Med orlogshilsen,
Jørgen

Årets Fregat- og Jagtkaptajn.

Det er med sorg jeg må meddele, at
Willy Herman Andersen
og
Hans Erik Hansen
er gået fra borde.
Æret være deres minde.
Jørgen Olsen

Nye medlemmer.
John Hansen
Velkommen i afdelingen.

Frederik med hans flot byggede fregat

Fødselsdage
85 år.
16-09-13 Peter Hoffmann Jensen
80 år.
23-09-13 Erik Graugaard
27-09-13 Peter Vilhelm Larsen
75 år.
29-08-13 Christian Hansen
21-10-13 Erling E. Larsen
70 år.
14-09-13 Søren P.F. Christensen
19-09-13 Uffe Tvede Jensen
10-10-13 Svend Erik Madsen
11-10-13 Kai Lundholm Jensen
29-10-13 Hans Peter Larsen
65 år.
28-09-13 Jørgen Frandsen
60 år.
04-08-13 Johnny Fischer Puggaard
14-09-13 John Fritze Nielsen
20-10-13 Per Kastrup Sørensen
Vi kipper med flaget.

REDAKTIONSRULLEN.

I skrivende stund, er man i gang med voldsomme nedskæringer og besparelser i Forsvaret, for at
kunne ramme det beløb (2,7 mia. kr.) som vore folkevalgte har slynget ud. Jeg skal ikke her gå ind i
politikkernes baggrund for denne, efter min mening, helt urealistiske nedskæring, men kun
konstatere, at det i hvert fald går voldsomt ud over Forsvaret og især dets ansatte, på et helt
hensynsløst plan.
Der er her lokalt dannet en gruppe, ”Flådestation Korsørs Venner”, som jeg på Korsør
Marineforenings vegne deltager i. Vi er i bestyrelsen blevet opfordret dertil og har vedtaget at
deltage, så længe der ikke bliver partipolitik indblandet. Men vi vil gerne være medvirkende til at
udbrede kendskabet til Flådestationen og dens mange ansatte og samtidig tydeliggøre, at den
også ind i det næste forsvarsforlig skal være en væsentlig del af Forsvarets ressource.
Så jeg vil håbe at I medlemmer vil være medvirkende til det samme, så vi kan bevare ”Flåden i
Korsør”

Dette syn skulle nødigt forsvinde!

Og så over til noget helt andet. Skulle der være medlemmer, som ligger inde med luftgevær(er)
som de ikke længere anvender, er vi interesseret i at overtage dem, idet vi står til at skal anskaffe
afløsere for de to gamle Diana 25, som ikke længere fungerer ordentligt. Der er jo ikke grund til at
bruge penge på nye, hvis nogle skulle have brugte som kan anvendes. Vi kan nok også komme
overens mht. betaling hvis man ikke vil forære dem væk.

Når dette læses, har foreningen anskaffet nye borde og stole til stuen. Det er godt nok en stor udskrivning,
men vores kasserer har ansøgt fonde om tilskud til det, og det er så heldigt at vi næsten får dækket udgiften.
Så tag en tur i stuen og se med egne øjne de nye møbler. Jeg tror vi bliver glade for dem.
De gamle møbler har fået nyt liv i Holbæk afdeling, som har fået deres egen stue, men de havde ikke nogen
møbler, så de fik vores. Der er dog nogle barstole til overs og hvis der skulle være medlemmer som kan
bruge dem, så henvend jer til formanden. Hvis ingen er interesseret vil de blive kasseret i midten af august.

Denne type barstole.
Fredag den 18. september kl. 19 afholdes der Distriktsmøde. Det er denne gang os som er vært for mødet
og interesserede medlemmer fra vores afdeling kan godt overvære mødet og deltage i den efterfølgende
skafning, hvis de tilmelder sig hos formanden senest en uge før.
Jeg vil stadig gerne have forslag til en god maritim film, som vi evt. han få fremvist i BIO senere på året, så
bare kom med dem!

Hvad er så dette! Jo, det er såmænd resten af fundamentet for den radar, som blev bygget på Højklint ved
Halsskov Rev af tyskerne under 2. verdenskrig. Det varer nok ikke længe før det falder ned på stranden!
Deadline næste nr.: 8. september.
God eftersommer, hilsen Redacteuren.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

29. august kl:10.00
Kransenedlægning i Rådhushaven
Efterfølgende vil vi samles i stuen til en forfriskning.

Samme dag fra kl.: 17.00
Pudseaften
Efter pudsningen vil der være lidt mad og drikke.

FLAGDAG

5. september: Danmarks udsendte.
Denne dag vil holdes i samarbejde med Flådestation Korsør ligesom sidste år.
Møde i stuen kl.: 0730, derfra samlet march til FLS KOR
Nærmere ved opslag i stuen og på hjemmesiden.

SKIPPERFEST
Lørdag den 7. september kl.: 18.00
Menu:
Tunmousse m/salat og flutes
Oksefilet m/gulerødder, Blomkål og pebersauce
Hindbærfromage m/hindbærsauce
Kaffe og kransekagekonfekt
Med vin
Natmad
Chilisuppe m/flutes
Kun 175,00 kr.
Tilmelding fra 3. august til 1. september.

ÅLESKAFNING
Lørdag den 12. oktober kl.: 13.00
Stegt ål m/persillesauce
Spis hvad du kan!
Pris kun 180,00 kr.
Tilmelding fra 7. september til 6. oktober.

Nogle foto fra årets Fregatskydning.

Damerne skyder i fin stil til Jagten!

Der skydes flittigt til Fregatten!

Mønstring og præmieuddeling.

Afslutning på en god dag.

AKTIVITETSPROGRAM

03. august

Sommerudflugt

29. august kl. 10.00

Krans i Rådhushaven

29. august kl. 17.00

Pudseaften

05. september kl. 0730

Flagdag for udsendte

07. september kl. 18.00

Skipperfest

12. oktober kl. 13.00

Åleskafning

16. november kl. 13.00

Brunkål m/tilbehør

28. november kl. 17.00

Pudseaften

07. december kl. 13.00

Julefrokost

14. december kl. 12.00

Gløgg, æbleskiver og banko

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
forbeholdes!

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

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?

