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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.
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Jens René Jensen
Tlf.: 51908181
jrjensen.post@gmail.com
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sles@live.dk
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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
Spillehallen

Halsskovvej 19

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
Min Bodega

v/ Majbritt Ludvigsen

Linde Allé 32 – 5837 4247
7

Linde Alle 38, Tlf. 50768888

Sidste nyt fra formanden
Sommeren er ved at gå på hæld, og vi er klar til efteråret og vinteren i Marineforeningen. Siden sidste blad har vi været til sendemandsmøde i Aalborg, vi deltog
med 6 mand her fra Korsør, det blev et godt møde uden de store ændringer, dog
blev der vedtaget en kontingentstigning på 10 kr. fra 2018, det vil selvfølgelig også
ramme os. Det blev et godt sendemandsmøde, næste år er det så i Køge det sker.
Den 20.05.17 afholdt vi Fregatskydning igen, efter vi holdt pause i 2016.
Der var mødt 80 glade skytter op til morgenmad, de afgående Kaptajner takkede for
et langt men godt togt. Kl. 0900 var der mønstring og 3 nye medlemmer fik overrakt
deres emblem og budt velkommen i Marineforeningen. Så gik vi i gang med
skydningen, de svenske skibe fik en varm velkomst, men var seje og kl. 1200 blev
kampen afbrudt af en dejlig frokost som blev nydt med en lille en til. Kl.1330 blev
kampen genoptaget, og ved skud nummer 418 sprang krudtkammeret på Jagten og
Berit Lilly Møller kunne udråbes som årets Jagtkaptajn. På skud 421 gik så
Fregatten ned, og Lindy Olsen kunne kalde sig årets Fregatkaptajn. TILLYKKE TIL
DE NYE KAPTAJNER.
5 skuds skydningen blev igen i år et tæt opgør mellem 3 skytter, men vinderen
blev Ronni Jappe med 59 ud af 60 point og efter omskydning, blev Frederik
Pedersen nummer 2 med 58 point, og nummer 3 blev Lise-Lotte Olsen med 55
point. STORT TILLYKKE TIL JER ALLE 3.
Jeg vil her gerne takke pigerne i kabyssen og pigerne som solgte lotteri, samt en
stor tak til Frederik for de flotte skibe, og tak til alle som gav en hånd med, uden jer
kunne det ikke lade sig gøre. Vi ses til næste år, så gør vi det igen☺
17.06.17 havde vi besøg fra Nykøbing Sj. Afd. De havde valgt at lægge deres
sommerudflugt her omkring, der blev serveret en gang sild og biks, og det faldt i
gæsternes smag, efter maden blev der hygget til ud på eftermiddagen, vi siger tak
for besøget.
29.06.17 var Klaus på plads på Holmen med flaget, da Svanen og Thyra vendte
hjem efter det 13000 sømil lange togt. Tak til Klaus for altid at stille med vores flag
når der bliver kaldt.
Årets sommerudflugt gik i år til Politimuseet i København og derefter til vores
venner i Køge Marineforening for at spise frokost.
26.08.17 var det så den Maritime uge, vi var klar med en stand på Flådestationen
sammen med afdelingerne fra hele distriktet og vi holdt åben hus i stuen, begge
steder var godt besøgt. Hvad det gav af nye medlemmer i det hele er svært at sige,
men vi fik et par stykker her til afdelingen. Alt i alt en rigtig god dag. Tak til hjælpere.

Skipperfesten blev igen en rigtig dejlig fest, god mad og god musik samt glade
mennesker det er en god cocktail, og det er vi gode til i Korsør☺Tak for en dejlig
aften.
Den national flagdag. Vi deltog med 12 mand ved ceremonien på Flådestationen,
og derefter gik vi samlet til rådhushaven hvor der blev lagt blomster ved stenen for
de to Korsør drenge.
Vi går efteråret og vinteren i møde, og de mørke aftner venter, i foreningen vil der
være en del arrangementer hen over vinteren (se listen), så kom ned i stuen og vær
med.
Selv om det er tidligt, så vil jeg ønske alle medlemmer, sponsorer og venner af
Marineforeningen en GOD JUL samt et GODT NYTÅR
Med orlogshilsen,
Lindy

Mindeord
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at vore gode kammerater;
Kaj Ove Lund
og
John Viggo Andersen
er gået fra borde.
Vi har mistet to gode kammerater.
Æret være deres minde.
Lindy Olsen

Nye medlemmer
Per Eriksen
Rudolph Jensen
Niels Peder Fischer
Knud Jensen
Peter Aastrup Christensen
Skipper Surrow Svare Jensen
Søren Christensen
Kristian Vith Jensen
Søren Klint

I ønskes velkommen i Marineforeningen

Fødselsdage
14.11.17

95 år
Carl Kok

15.11.17
05.01.18

80 år
Bent C. Hansen
Laust A. Nissen

17.10.17
06.11.17
09.01.18
18.01.18

75 år
Henning Bach
Ib B. Århof
Keld Frank
Gunnar G. Schwiecker

06.11.17
30.11.17
03.12.17
18.01.18

70 år
Verner Jappe
Marianne Carstensen
Jens S. Bahnsen
Reimer K. Bøgild

13.11.17
14.11.17
07.12.17
12.01.18
31.01.18

65 år
Hans-Arne Olsen
Steen Christiansen
Erland Jørgensen
Henrik A. Olsen
Lindy B. Olsen

13.10.17
13.11.17
04.12.17
28.12.17

50 år
Jens H. Greisdal
Rene J. Hansen
Allan M. Jensen
Mads W. Thers

13.11.17
10.02.18

40 år
Jacob M. Jørgensen
Vagner Vinge

Marineforeningen ønsker tillykke

Redaktionsrullen

Nu er efterårets aktiviteter i gang og jeg håber at rigtig mange medlemmer vil bakke op om
de arrangementer som bestyrelsen har serveret for Jer og i øvrigt kikke ind i stuen i
weekenderne.
Der blev på årets Sendemandsmøde varslet kontingentstigning, idet portostøtten til
”Under Dannebrog” bortfalder, så i skal nok forberede jer på, at bestyrelsen fremlægger
forslag til kontingentforhøjelse på generalforsamlingen, da vores bidrag til hovedforeningen
stiger. Vi er i øvrigt en af de afdelinger med laveste kontingent, så det går jo nok.
Medlemstallet er desværre faldende på landsplan, men her i afdelingen holder vi stadigvæk
skansen. Vi ser dog gerne, at I gode medlemmer gør en kraftig indsats for at skaffe flere
medlemmer. Der er stadigvæk mange orlogsgaster fra de store indkaldelser i 70érne og
80´erne, som vandrer ”ensomme og forladte” om ude i samfundet og slet ikke er
opmærksomme på, at de kan komme ind i varmen hos os.
Vi har fået en ny annoncør, nemlig Tømrer/Snedker Steen Andersen, som jeg kan anbefale
hvis du skal have lavet den slags arbejde. Husk i øvrigt at bruge alle vore annoncører, når
du handler…
Som jeg plejer i årets sidste udgave, vil jeg hermed indkalde til Generalforsamling, som
finder sted den 24. februar 2018, kl. 1000 i stuen. Dagsorden følger i næste nummer.
Så vil jeg slutte med at ønske alle læsere dejligt efterår og vinter, samt en god jul og et
godt nytår…
Med orlogshilsen…
Redacteuren
Deadline næste nr.: 2. januar 2018.

Kommende arrangementer
Foredragsaften torsdag den 18. oktober kl. 1900
Chef FLS KOR, kommandør Per Hesselberg, vil underholde os med stort og småt fra
hans karriere i Søværnet, samt hans job som ”Garnisionskommandant” (Chef for
Flådestation Korsør).
Der vil være kaffe / småkager.

Lørdag den 18. november kl. 1300
Heidi serverer Brunkål med flæsk/pølse
Pris kr. 85,- / næse
Tilmelding 21. oktober - 12. november.

Pudseaften, torsdag den 30. november kl. 1700.
Kom frisk og giv en hånd med at shine stuen op inden Julefrokosten.
Der vil blive udgivet en bid mad og lidt til halsen efter indsatsen.

Juleafslutning lørdag den 16. december kl. 1200
Der serveres Glögg og æbleskiver som vi hygger os med,
og når det er indtaget spiller vi Banko.
Der er som sædvanligt fine gevinster.

Juledag og 2. juledag vil der være åbent i stuen (weekend- tider)

Nytårsmønstring
Lørdag den 6. januar kl. 1200, mødes vi i stuen for at ønske hinanden godt nytår.
Foreningen er vært ved en genstand til at skåle med, for et godt år.

JULEFROKOST
Lørdag den 02.december kl. 13.00

Menu
Marineret sild med æg og karrysalat
Varmrøget laks
Fiskefilet m/remoulade
Hjemmelavet sylte
Ribbensteg m /rødkål
Glaseret skinke med grønlangkål
Tarteletter med høns i asparges
Hjemmelavet leverpostej med champignon og bacon
Osteanretning
Kaffe m/hjemmebagte småkager
Kun 190,00 kr.
Derefter dans på dækket
Tilmelding fra 04. til den 26. november i stuen.
NB.: Husk at medbring en lille gave til pakkeauktionen (25-30 kr.)

Torskegilde, fredag den 26. januar kl. 1800.
Der serveres Kogt torsk m/marstallerdyp,
derefter kaffe og småkager, pris kr. 90,Efter maden og diverse historier og vittigheder, går vi over til ”skydning til Muggen”
Tilmelding 6. til 21. januar.
Denne aften er kun for medlemmer.

Her bringes lidt fotos fra Sommerturen, 29. aug., 5. sep., og Skipperfesten.

Politimuseum: Per med ”hundemåler” og ”En brandstifter” maskine. ” Værterne i Køge afdeling.

29. august i Rådhushaven. Pænt fremmøde…

Flagdag d. 5.9.17. Fint arrangement på Flådestationen og efter morgenkaffen i containerhallen var
vi i Rådhushaven hvor der blev lagt blomster ved mindestenen for de to drenge fra Korsør som
mistede livet i Afghanistan. Herunder: Årets Kaptajner går ”ombord” ved Skipperfesten den 2.9.17.

Den 29. august afslørede Dronningen et mindesmærke i Ryvangen for de mere end 6000
danske krigssejlere, som forrettede tjeneste i danske og allierede handelsskibe under 2.
Verdenskrig. Vores flagbærer Klaus Jensen, samt Verner Jappe repræsenterede
afdelingen med vores flag. Billederne herunder er taget af Leif Ernst.

Herunder flere billeder fra sommerudflugten, taget af Marie-Louise Breuning.

Vi medbragte en gyro fra en torpedo som gave til Køge afdeling, som tak for den gode
modtagelse og frokost. I Køge udstikker de en Bordformand ved fester og lign., som står for
bakstørnen. Her blev det René Jensen…
Korsør Marineforening ønsker
medlemmer og deres familier,
alle på Flådestationen, ved kommunen,
samt vores sponsorer, annoncører og venner af Marineforeningen
GOD JUL SAMT ET GODT NYTÅR

AKTIVITETSPROGRAM
14. oktober

kl. 1300:

Åleskafning. (Tilmelding; 16. sept. - 08. okt.)

19. oktober

kl. 1900:

Foredrag ved kommandør Per Hesselberg.

18. november kl. 1300:

Skafning: Brunkål m/tilbehør

30. november kl. 1700:

Pudseaften

02. december kl. 1300:

Julefrokost

16. december kl. 1200:

Glögg/æbleskiver og bankospil.

25./26. samt 30./31. dec.

Stuen åben (alm. weekend tider)

06. januar

kl. 1200:

Nytårsmønstring

26. januar

kl. 1800:

Torskegilde / skydning il Muggen

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!

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

Halsskovvej 19

HJÆLP!!!! Vi synker…..
Hvis vi ikke får frivillige matroser og skippere med sønæringsbeviser, til at
sejle med SKJELSKØR V.
Kontakt venligst formanden, Niels Christian Nielsen på mobil: 2045 5733, eller på
mail: ncn@slagelse.dk

AFS:
KORSØR
MARINEFORENING
SØBATTERIET 3
4220 KORSØR

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)

