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KORSØR AFDELING STIFTET 1916

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
Lindy Olsen
Sylowsvej 53 B
4220 Korsør
Tlf.:58353005
ll.olsen@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
Udlejning af stuen
Henning Jørgensen
Tlf.: 29765543
henningj@c.dk
BEST. MEDLEMMER
Uffe Tvede Jensen
Tlf.: 2364 7195
Susanne Sønderbye
Tlf.: 4132 6111
blondieinez@ofir.dk
John Fejer Nielsen
Tlf.: 2493 8637
Dan Olsen
Tlf.: 4275 6355
olsendan.do@gmail.com

HJEMMESIDE
www.korsoermarineforening.dk

BANJERMESTER
Steen Jensen
Tlf.: 3057 7216
KOMPASROSENS ANSVARSH. REDAK.
OG ANNONCER
Næstformanden
theis.rosschou@mail.dk
DISTRIKT III
DISTRIKTFORMAND
Søren Brusgaard
Tlf.: 2142 3014
ksbrusgaard@gmail.com
MARINESTUEN
Tlf.: 5835 2623

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

Åbningstider: Mandag – Onsdag 10.00 – 17.30; Torsdag – Fredag 10.00 – 18.00; Lørdag 9.30 – 14.00

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

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

7

Min Bodega

v/ Majbritt Ludvigsen

Linde Allé 32 – 5837 4247

Sidste nyt fra formanden
Så blev det sommer i Danmark og aktiviteterne i Marineforeningen er droslet lidt
ned, men der har været en del arrangementer i foråret.
Den 06.05. blev der afholdt pensionistdag i stuen. Der var mødt 80 mand op til en
hyggelig dag på Flådestationen og her i Marineforeningen.
Den 10.05.var der kaldt til MARTHA frokost i stuen. 40 personer var mødt op for at
nyde den gode frokost. Det blev en rigtig hyggelig dag i stuen, med masser af god
mad og godt humør.
Grundlovsdag var Foreningens sangkor inviteret til Agersø for at synge et par sange
ved indvielsen af SKANSEN, som er blevet renoveret. Det var ikke det bedste vejr,
men trods regn og blæst drog koret med fans af sted. Det blev kun til 4 sange derovre,
men vi fik vist flaget.
Den 14.06 havde Kalundborg afd.90-års jubilæum. Theis og jeg tog op til
Kalundborg for af ønske dem tillykke med dagen.
21.06 blev den årlige Fregatskydning afholdt. 70 personer var tilmeldt.
Kl. 8.30 ankom de afgående Kaptajner. De takkede for et godt togt og gav så en lille
øjenåbner. Kl. 9,15 gik vi i gang med skydningen, som kun blev afbrudt af en dejlig
frokost. Kl. 1330 genoptog vi skydningen, og efter 260 skud gik krudtkammeret i
luften på Jagten og Lene Olsen kunne udråbes som årets Jagtkaptajn. Efter 347 skud
på fregatten kunne vi udråbe Theis Rosschou som årets Fregatkaptajn.
5-skuds skydningen blev en gyser. Ronny og Frederik måtte i omskydning før
vinderen blev fundet. Det blev Ronny med 60 point ud af 60 mulige. Frederik skød
59 point. Meget flot skydning.
Et stort tillykke til jer alle sammen.
Det var som altid en dejlig dag på skydebanen med en god stemning og godt humør,
god skydning og god mad, det bliver ikke meget bedre.
Nu skal vi alle ud for at nyde sommeren. Husk at Marinestuen har åben hver weekend
hele sommeren, så kig over i stuen til en snak og lidt hygge.
GOD SOMMER!
Lindy Olsen

Mindeord
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at vores medlemmer,
Else Rasmussen
Kurt Andersen
Bendix Merkel
er gået fra borde.
Vi har mistet tre gode kammerater.
Æret være deres minde.
Lindy Olsen

Nye medlemmer i foreningen
Tommy Rohrberg Povlsen
Henning K.Jørgensen
Rene Aastup Christensen
Reimer K.Bøgild

I ønskes velkommen i Marineforeningen

Fødselsdage
85år
29.09.14 Knud Pedersen
75 år
15.08.14 Flemming Jensen
29.09.14 Ib Nielsen
07.10.14 Erik Benee Petersen
15.10.14 Arly Kjeldsholm
70 år
26.09.14 Kaj Normann Brogaard
25.10.14 Gorm Erik Christensen
65 år
01.08.14 John Viggo Andersen
30.08.14 Jørgen Blinaa
25.10.14 John A. Hansen
28.10.14 Knud E.V.Rasmussen
60 år
01.07.14 Niels Erik Pedersen
13.07.14 Jens Christian Hansen
19.08.14 Bob Willy Schulze
02.10.14 Christian Jensen
07.10.14 Jørn Kanstrup
50 år
28.08.14 Allan Serop

Marineforeningen ønsker tillykke.

REDAKTIONSRULLEN
Her i august, bliver vores ”bevægelsesfrihed” ved marinestuen til tider lidt stækket, idet der skal
opføres teaterforestillinger lige uden for vores dør.
Vi har valgt at ”leve os ind i situationen” og det bliver nok heller ikke så ”slemt”, da de fleste
forestillinger opføres om aftenen, hvor vi alligevel ikke er i stuen. Jeg tror endda, at vi kan få lidt
publisity i samme anledning, når rigtig mange mennesker ser vores bygning i forbindelse med
forestillingerne. Jeg vil henstille til alle medlemmer som kommer i stuen i perioden om, at ”bære
over” med de ulemper det evt. måtte give.
Selve stykket ”De Tre Musketerer”, er omskrevet af brødrene Price, som har gjort det med et
særdeles humoristisk islæt. Så det skulle være værd at købe billet til. Vi har haft et rigtig godt
samarbejde med gruppen som arrangerer det og herfra skal ønskes held og lykke med projektet.

Den 29. august, lægger vi som altid en krans ved mindesmærket i Rådhushaven. Alle som vil
deltage, møder i ”det pæne tøj” kl. ca. 0950 dernede, hvorefter vi samlet foretager
kransenedlægningen. Derefter samles vi i stuen til en forfriskning.
Flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september, vil vi højtideligholde sammen med
Flådestationen. Vi samles i stuen kl. 0730 iført det til dagen pæne tøj (gerne uniform
m/kasket/hvide handsker, for de som har det). Kl. 0740 går vi samlet til FLS og tager opstilling ved
flagbastionen. Efter flaghejsning er FLS vært ved morgenkaffe med brød. Efter morgenskafning vil
stuen være åben en times tid…
Indput til næste nr. senest 12. oktober

Her ses at MARINEFORENINGEN havde hejst flaget for Krigssejlerne, på D-DAGEN den 6. juni.
Med ønske om en fortsat dejlig sommer og godt efterår….
Redacteuren

Fregatskydningen 2014.
Årets fregatskydning blev afholdt lørdag den 21.06.der var tilmeldt 70 personer til
morgenkaffen, Kl. 8,00 ankom de afgående Kaptajner, der blev hilst godmorgen og
der blev takket for et godt togt, og så blev der sagt skål. Kl. 9,00 blev der pebet til
mønstring flaget blev sat og reglerne for skydningen blev læst op, de afgående
kaptajner afgav de første skud og skydningen var i gang, efter 260 skud kunne Lene
Olsen udråbes som årets Jagtkaptajn, og efter 347 skud kunne vi udråbe Theis
Rosschou som Fregatkaptajn 2014, Vi kipper med flaget og ønsker jer tillykke med
titlerne.
5 skud skydningen blev i år vundet af Ronny Jørgensen men 60 point ud af 60
mulige, flot skydning. Nr. 2 blev Frederik Pedersen med 59 point og nr. 3 blev også
Ronny Jørgensen med 58 point. Et stort tillykke ønskes i begge to.
Vinderne på skydekortene blev:
Ketti Jensen, Erling Jensen, Lise N, Grete Jensen, Arly Kjeldsholm, Jørgen Jensen,
Mønsted Nyk.Sj. afd., Grethe EBI, 2x B----24949540.
Lindy

Her er nogle billeder fra skydningen.

SKIPPERFEST
Lørdag den 6. september kl. 18.00

Menu
Filokurve med tigerrejer på salatbund, hertil flutes
Oksemørbrad med rodfrugter, bagt kartoffel og bordelaise sauce
Æble – pannacotta med råsyltet hindbær
Kaffe med kransekagekonfekt
Natmad: Toscansk bondesuppe
Til menuen vil der være et glas hvidvin, rødvin og 1 glas dessertvin
Pris kun 180,00 kr.
Tilmelding i stuen fra 9. til 31. august.
ooooo

Åleskafning
Lørdag den 18. oktober, kl. 13.00
Stegt ål med kartofler og persillesauce
Spis hvad du kan
Pris kun 185,00
Tilmelding i stuen fra 20. september til 12. oktober.

NYT fra BILLARD

Fredag den 9. maj afholdt vi afslutning på billardsæson 2013-2014. Igen i år havde jeg fået
sponsoreret vores præmier (billardkøer). Susanne/0le fra Tinghuskroen, gav en til dameholdet og
Erik/Annefra Golf- Cafeen, gav en til herreholdet. Jeg vil her gerne takke de 2 sponsorer for deres
velvilje og jeg håber at vores medlemmer husker at støtte sponsorerne så godt som der er muligt.
Vi mødtes kl. 15.30, og som vanligt blev der lavet nogle blandede hold, som spiller alle mod alle.
Det vindende hold blev; LINDA-BENTE-IB-OLE der løb med en lille præmie. Vinder af Herresæson
blev KIM JØRGENSEN-nr2 DAN RYGE-nr3 CLAUS PEDERSEN. Vinder Damesæson blev BENTE
HENNINGSEN-nr2 MAJBRIT ERIKSEN-nr3 LINDA OLSEN. De fik alle en lille præmie for deres gode
indsats dette billardår, så stort tillykke herfra.
Også i år var der diplom til en der har gjort en forskel, det kan være godt humør, hjælpsomhed ved
arrangementer mm. Vi kalder den POPPES pris i år blev det IDA HØJER som løb med titlen samt en
lille præmie.
Efter præmieuddelingen havde OLE KOK lavet hakkebøffer med løg, desværre blev Ole syg og
måtte tage hjem, men Bente og nogle andre ildsjæle overtog så alle fik god mad og en lille en. Igen
en god dag i marineforeningen.
Det var desværre også min sidste sæson som formand for billardafdelingen. Det er altid kedeligt
men nye kræfter skal til også for at komme med nye ideer. Så jeg håber i vil tage godt imod DAN
OLSEN som i jo alle kender.
Til sidst vil jeg takke for den fine gave i havde samlet ind til og som jeg fik, det var flot og det
varmer, mange tak.
Med hensyn til ny sæson bliver opstarts møde fredag den 1. august kl. 18.00. Liste bliver sat op i
stuen. HUSK AT MELDE JER TIL OG HUSK AT SKRIVE HVOR MANGE STK. SMØRREBRØD i skal have
og betale til Dan til opstartmødet. Til sidst tak til Jer alle og RIGTIG GOD SOMMER.
Hilsen Henning.

AKTIVITETSPROGRAM
02. august

Sommerudflugt

29. august kl. 1000

Kransenedlægning

04. september kl. 1700

Pudseaften

05. september kl. 0730

Flagdag for udsendte

06. september kl. 1800

Skipperfest

18. oktober kl. 1300

Åleskafning

15. november kl. 1300

Gule ærter

27. november kl. 1700

Pudseaften

06. december kl. 1300

Julefrokost

20. december kl. 1200

Glögg 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!

Sangkoret gav et nummer udenfor Agersø Kro.

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

SKIBSBYGNINGSMEKANIKER

Er du til slinger i valsen,
Så kom og nyd en lille en til halsen
Opvarmet billard bord
Spilleautomater
Events
Levende musik

Åbningstider:
Mandag – torsdag

10.00 – 24.00

Fredag – Lørdag

10.00 – 02.00 ( 05.00 )

Søndag

10.00 – 24.00

Tinghuskroen
Algade 52, 4220 Korsør, 5837 2501

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?

