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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.: 40824862
tingmarken@gmail.com

SEKRETÆR
Udlejning af stuen
Henning Jørgensen
Tlf.: 29765543
henningj@c.dk

BANJERMESTER
Klaus E.F. Jensen
Tlf.: 20638624
klausefjensen@gmail.
com

BEST. MEDLEMMER
Uffe Tvede Jensen (sangkor)
Tlf.: 2364 7195
Uffe.tvede@mail.dk

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

Hans Slesvig
Tlf.: 50580773
sles@live.dk
John Fejer Nielsen
Tlf.: 2493 8637
Dan Olsen (billard)
Tlf.: 4275 6355
olsendan.do@gmail.com

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

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
Www.lizettes-cafe.dk · lizette@lfcafe.dk

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

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 det er jo skønt.
I Marineforeningen tager vi den for små sejl ovenpå de 2 store arrangementer vi har
haft her i foråret.
Sendemandsmødet er vel overstået og det gik godt. Vi har fået mange hilsner fra
hele landet med tak for et godt sendemandsmøde, vi har også fået kritik, som går
på, at vi serverede pølser og burgere til kammeratskabsaftenen, og så fra en pølsevogn. Der var for lang kø, men det var, hvad vi havde valgt.
Vi havde en flot march igennem byen med Tamburkorpset i spidsen, det var et flot
syn med alle de flag, som var med.
Selve mødet på Flådestationen gik godt. Der blev vedtaget nogle vedtægtsændringer og andre blev sparket til hjørne og skal behandles igen i Aalborg til næste år.
Gallamiddagen lørdag aften på Comwell blev en succes med god underholdning,
god musik og en dejlig menu. Festen sluttede Kl. 2400.
Søndag fik vi sagt farvel til gæsterne. Kl.1500 var de sidste taget af sted og vi kunne puste ud.
Jeg vil her gerne sige stor TAK til alle, som hjalp til under sendemandsmødet og til
alle de medlemmer, som mødte op i stuen og fik en snak med vores gæster fra det
ganske land.
Uden jer kunne det ikke lade sig gøre.
Næste arrangement er vores sommerudflugt til Holmen.
Vi håber på godt vejr og en fyldt bus. Det skal nok blive en god tur. Det har Uffe sagt

Den 03.09.16 er det så, vi skal holde vores 100-års jubilæumsfest. Den bliver holdt
på Bælt’Stedet. Der er plads til os alle, og jeg håber, at der kommer rigtigt mange til
festen. Det bliver stort og jeg glæder mig. Se andet sted i bladet vedr. tilmelding.
Jeg vil hermed ønske alle medlemmer og venner en rigtig god sommer. HUSK at
der er åbent i stuen hele sommeren, så kig ned til lidt hygge og lidt koldt til ganen.
Med orlogshilsen
Lindy

Mindeord.
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at
Arne Dahl
og
Ejner Otto Stuhr
er gået fra borde.
Vi har mistet to gode kammerater.
Æret være deres minde.
Lindy Olsen

Nye medlemmer i afdelingen.
Jacob Raarup-Jensen
Alexander Grønby Povlsen
Nikolai Christian Brandt
Kim Møller Pedersen
Anita Christensen
Renè Juhl Hansen

I ønskes velkommen i Marineforeningen

Fødselsdage

03.08.16

75 år
Inge Marie Jørgensen

16.08.16
26.08.16
29.09.16
11.10.16

70 år
Anders H. Pedersen
Jens Ryan Østergård
Søren A. Rasmussen
Flemming Harlou

16.08.16
05.09.16
27.10.16
06.11.16

65 år
Ole Chr.Rydell
Uffe Lundemann Jensen
Klaus Frimand Jensen
Bent W. Jørgensen

12.08.16
08.09.16
20.10.16
15.11.16

60 år
Jørgen P.Bådsgård
Carsten Jensen
Kim Slaarup
Svend Fischer

Marineforeningen ønsker tillykke.

REDAKTIONSRULLEN.

Jubilæumsfesten den 3. september, bliver holdt på restaurant Bælt´Stedet.
Festen er udelukkende for medlemmer med hustru/samlever og der skal ved tilmelding skrives navne på deltagere. Det ses gerne at medlemmer bærer uniform, men ellers anden passende beklædning.
Der er kun inkluderet drikkevarer under middagen. Derefter kan der købes for egen
regning. Priser på øl: kr. 40 for ½ l og vand: kr. 30 for ½ l. Prisen på vin, kender jeg
ikke endnu.
Tilmeldingsliste bliver opsat i stuen, den 16. juli.
Der er blevet plads til nye annoncer i bladet, så hvis nogen er interesseret i at få en annonce, eller hvis man kender nogen, så henvend jer til mig med hensyn til det praktiske og priser, m.m.
Vi har fået et opdateret tilbud (kan ses bag i bladet) på marineforenings uniform fra
Din Tøjmand Jimmi. Så der er ingen undskyldning for ikke at anskaffe sig ”dresset”.
Hvis man helst vil have en dobbeltradet blazer, så kan Outlet skaffe den hjem, men jeg
kender ikke til kvalitet og pris.
Arrangementerne 29. august og 5. sept., kan alle medlemmer (samt evt. andre interesserede) deltage i. Det forudsættes dog at man møder op i uniform, eller passende beklædning.
Bag i bladet kan ses lidt foto fra Sendemandsmødet.
I ønskes alle en fortsat god sommer...
Venlig hilsen, Redacteuren
Deadline, næste nr.: 09. oktober.

Kommende arrangementer
100 års jubilæumsfest på restaurant Bælt´Stedet.
Lørdag den 3. september kl. 1800
Pris pr. person kr. 100,-

Menü
For-/hovedret.
Carvery-buffet indeholdende:
Dampet laks, helstegt kalvefilet og svinekam,
2 slags kartofler, 3 slags saucer, stor salatbar og brød.
Dessert.
2 kugler hjemmelavet is, brownies og frugt.
Kaffe / The m./ kage.
Natmad.
Aspargessuppe m. / flutes
Drikkevarer.
Vin ad libitum under middagen.
Efter middagen spilles der op til ”dans på dækket”,
ved ” Danmarks bedste Boy-band”.
Tilmelding / betaling i stuen fra 16. juli – 14. august.

Krans i Rådhushaven 29. august kl.1000
Vi mødes i uniform lidt i ti og lægger krans ved mindesmærket.
Derefter forlægges til stuen til en ”mindestund”.

Flagdag d. 5. september.
Vi mødes i Stuen ca. 0715 og går kl. 0730 samlet med flaget til Flådestationen.
Der vil være morgenskafning efter flaghejsningen.

Pudseaften den 29 september, kl. 1700
Så er det atter tid til upshining af stuen, så mød frisk og få dine
pudseevner opdateret. Bagefter er der nok lidt føde og en vederkvægelse.

Åleskafning

Lørdag den 15. oktober kl. 13.00

Gode stegte ål m/kartofler og persillesauce
Spis hvad du kan
Kun 185,00
Vel mødt
Tilmelding og betaling i stuen fra d. 17. sept. – 09. okt.

BILLARD
Så fik vi igen overstået en ny omgang billard i vores kære forening. Igen i år var der godt med
tilmeldinger og mange kampe. Jeg skal starte med at sige at jeg næste år håber på lige så mange
tilmeldinger og at så folk ikke stopper midt i det hele. Skulle det være tilfældet at man gerne vil
stoppe af med at spille skal jeg henvise til at man melder det direkte til mig personligt eller pr
telefon. Men derudover syntes jeg det er gået rigtig godt i år og det skal i have mange tak for.
Jeg vil også gerne sige stor tak til Kim som har været min højre hånd og tak til mine barvagter, Bo
Klaus og Ole. Og så skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til vores sponsorer til køerne som i år
var John Sømand som sponsorede køen til damerne og torvebodegaen og tinghuskroen som
sponsorede køen til herrene. Og ikke mindst skal der også lyde en tak til Henning og Vita for
hjælpen med madlavning og opdækning og diverse ting. Tusinde tak alle sammen.
Men vi fik spillet en turnering som vi plejer over vinter halvåret og det gik som sagt godt. Til
afslutningen havde Henning disket op med lidt lækkert mad. Han havde lavet hakkedrenge med
bløde løg og det hele. Dejigt. Og som altid havde Jørgen Skibs sponsoret en flaske snaps tak for
det , det var vi glade for. Pladserne blev fordelt således.
Damerne.1 plads gik til Bente
2 plads gik til Majbritt
3 plads gik til Inga
Herrene. 1 plads gik til Flemming
2 plads gik til Bent
3 plads gik til Kim
Der blev vanen tro også givet en Poppe pris som vi iår valgte skulle gå til Walther fordi han stort set
altid er der og altid er i godt humør. For vi skal huske vi spiller for at hygge os.
Vi fik også igen i år spillet mod Teglværksparken både damer og herre. Herrene spillede i efteråret
og den vandt vi jo selvfølgelig så den må vi desværre selv gravere. Da det så var damernes tur var
der desværre ikke til et helt damehold og derfor måtte der træde et par herre med for
marineforningen det var måske også derfor vi tabte den dag, men hyggeligt var det i hvert fald
begge gange så endnu engang tak til Ole Kok for et godt arrangement. Der vil være opstarts møde
til næste sæson den 19. september kl. 17 i marineforeningen. Der vil blive hængt sedler op dernede.
Tak for et godt år og håber at se lige så mange næste år og gerne nye også.
Dan Olsen

ADRESSEÆNDRING
Husk at melde adresseændring til Kassereren , ellers vil du ikke modtage
Kompasrosen og Under Dannebrog.

AKTIVITETSPROGRAM
06. august

Sommerudflugt

19. august

Kl. 17.00 Billard opstartsmøde

27. august

Åbent hus i stuen

29. august

Kl. 10, krans i Rådhushaven

03. september Jubilæumsfest
05. september Flagdag for Danmarks udsendte
29. september Kl. 17.00 Pudseaften
15. Oktober

Åleskafning (Store åledag)

03. December Julefrokost
17. december

Glögg & bankospil

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!

AFS:
KORSØR
MARINEFORENING
SØBATTERIET 3
4220 KORSØR

B
Tinghus Kroen.
Algade 52, 4220 Korsør. Telefon: 58372501.

Tv er nemt og afslappende.
Men Tinghus Kroen
er stedet med ØL, P.... og
Hornmusik.

Forår på Tinghus Kroen.

Åbningstider:
Mandag – Torsdag. 10.00 – 24.00.
Fredag – Lørdag. 10.00 – 02.00 ( 05.00)

