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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
Thygesvej 3
4220 Korsør
Tlf.:2855 8305
ll.olsen@mail.dk
NÆSTFORMAND
og Redaktør
Theis Rosschou
Revvej 36
4220 Korsør
Tlf.: 2963 7458
theis.rosschou@mail.dk
KASSERER
Erik Christiansen
Skovåsen 20
4220 Korsør
Tlf.: 6162 1908
erik@udeside.dk

SEKRETÆR
Jens René Jensen
Tlf.: 5190 8181
jrjensen.post@gmail.com

BANJERMESTER
Carsten Jørgensen
Tlf.: 4215 4376
persille1971@gmail.com

BESTYR. MEDLEMMER

UDLÅN AF STUEN
Bestyrelsesmedlem
Leif Stage

Erling Bendix Jensen
Tlf.: 4081 9549
gjeb21@yahoo.dk
Dan Olsen (billard)
Tlf.: 4275 6355
olsendan.do@gmail.com

SANGKOR
Uffe Tvede Jensen
Tlf.: 2364 7195
Uffe.tvede@mail.dk

Viggo Hansen
Tlf.: 2899 1676

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

Leif Stage
Tlf.: 2073 3525
stageleif218@gmail.com

MARINESTUEN
Tlf.: OPHØRT!

jvh@spaencom.dk

HJEMMESIDE
www.korsoermarineforening.dk

Vi er også på Facebook
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

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

Pizza

Nygade 6
58370383

Linde Alle 38, Tlf. 50768888

Vi fører næster alt indenfor delikatesser,
deriblandt: Special øl, vine, spiritus,
kaffe og the, chokolade og meget mere.
Vi laver også flotte gavekurve.
.

Sidste nyt fra formanden
Så er vi ved at være tilbage til normale tilstande igen, det er slut med restriktioner i denne
omgang og vi kan begynde at tænke på hvad vi skal afholde af arrangementer i efteråret. Det
bliver dejligt at få gang i foreningen igen.
Siden sidst har vi afholdt generalforsamling den 26. juni. Den blev afholdt i store magasin
pga. afstandskravene. Der var mødt 55 mand op denne dejlige formiddag.
Theis blev hædret for 25 år som næstformand i vores forening, Well Done, og Keld Due
blev årets mariner, for sit store arbejde som vores havemand. Vores banjermester Klaus
Jensen havde valgt at stoppe i bestyrelsen efter mange år. Mange tak til Klaus for hans store
indsats i bestyrelsen. Klaus bliver dog som flagbærer. Som ny i bestyrelsen kan vi byde
velkommen til Leif Stage og som suppleanter blev Michael Rasmussen genvalgt og som ny
blev Bjarne Brink Henriksen valgt. Velkommen ombord til jer alle.
Den 24. juli fik vi meddelelse om at vores kasserer Mogens Larsen var gået fra borde.
Mogens blev medlem af Korsør Marineforening i 1987 og i 1988 blev Mogens valgt til
kasserer, og har været på den post lige siden. 33 år blev det til. Derudover stod Mogens for
mange dejlige middage i stuen igennem alle årene. Mogens vil blive savnet i vores forening.
Vi indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling. Den blev afholdt den 25. august i stuen.
Vi skulle vælge en ny kasserer og et nyt bestyrelsesmedlem. Der var mødt 31 mand op denne
onsdag aften. Bestyrelsen havde indstillet Erik Christiansen til kasserer og Erling Jensen som
bestyrelsesmedlem. Det blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Efter 7 minutter
var det overstået og vi kunne sige tak for god ro og orden. Velkommen ombord til jer.
29. august var vi som altid i rådhushaven for at lægge en krans ved vores mindesten. Chefen
for flådestationen var mødt op og der var mødt 10 mand fra Marineforeningen. Efter
kransenedlæggelsen forhalede vi til marinestuen for en forfriskning.
Den nationale flagdag 5. september, havde marineforeningen i år overtaget ceremonien fra
Flådestationen, da det meste af deres personale var kommanderet til København. Vi havde
inviteret Korsørs borgere til at deltage, men det var der åbenbart ikke interesse for. Der kom
ikke en eneste fra byen. Klokken 0800 blev flaget hejst og der blev budt velkommen til
borgmesteren og chefen for Flådestationen og de 25 fremmødte medlemmer. Derefter holdt
borgmesteren en tale for de udsendte, og takkede Marineforeningen for altid at stå til
rådighed ved sådanne lejligheder. Efter flaghejsning og tale, blev der budt på kaffe og brød i
marinestuen. Klokken 0945 var der afgang til rådhushaven, hvor vi lagde blomster ved
mindestenen. Dagen blev afsluttet med kammeratlig hygge i stuen.
Vi går nu ind i efteråret, og jeg ser frem til nogle dejlige og hyggelige timer i vores
Marinestue.
Pas godt på jer selv og på hinanden derude. Vi ses i Marinestuen.
Lindy

Mindeord
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at
Flemming Hansen
John Tvede Neumann Jensen
Mogens Preben Larsen
og
Brian Henriksen
er gået fra borde.

Æret være deres minde.

Nye medlemmer af Marineforeningen.
Jorge Lizandro Lasso
Lars Surrow Hansen

I ønskes velkommen i afdelingen

Opdateret tilbud fra

Sæt, bestående af: Blå blazer, hvid skjorte og grå benklæder…… kr. 2.400,Udskiftning af knapper …………………………………………….. kr. 150,Påsyning af emblem ………………………………………………… kr. 100,-

Ønsker man ikke hele sættet, men f.eks. blazer + benkl. gives der 15% rabat.

Fødselsdage
85 år
Jens Jørgen Mose
Ole Hartig Nielsen

16.11.21
16.12.21

80 år
Hans Peter Thomsen

27.11.21

75 år
Flemming Harlou
Svend Erik Larsen
Knud Jørgensen
Torben Tange Jensen

11.10.21
04.01.22
14.01.22
20.01.22

70 år
Klaus E. Frimand Jensen
Bent W. Jørgensen
John Jappe
Denty Konstantin Kruuse Jakobsen
Leif Stage
Tom Andersen
Michael Jensen
John Karl Danielsen

27.10.21
06.11.21
29.11.21
03.12.21
08.01.22
09.01.22
15.01.22
22.01.22

65 år
Kim Slaarup
Svend Fischer
Søren Christiansen
Hans Anton Rasmussen

20.10.21
15.11.21
01.12.21
08.12.21

60 år
Steen Ib Jan Andersen
Hans Chr. Pedersen
Carsten Kralberg

19.12.21
22.12.21
27.12.21

50 år
Carsten Emanuel Jørgensen

07.12.21

40 år
Denis Hede

02.01.22

Marineforeningen ønsker tillykke!

Redaktionsrullen
Hermed årets sidste blad. Udenfor vil det også snart være de sidste blade, i hvert fald på
træerne, da vi nu er inde i efteråret og dermed med hastige skridt går imod vinteren. Men
frygt ej! Skulle det blive for mørkt, regnfuldt, koldt, kedeligt og trist, så kom i Stuen og hyg
dig sammen med andre, som måske føler det ligesådan. Der er jo også både Billard og
Sangkor, man kan deltage i.
Den kommende 30 kr´s frokost, er den som blev aflyst sidste år, men de som blev skrevet
på listen sidste år, står der stadigvæk, så det er de resterende pladser som kan købes ved
indskrivningen.
Vores nye kasserer opdagede at vores telefon i stuen kostede over to tusind kroner årligt
og der var kun ringet for 40 – 50 kr., så bestyrelsen traf beslutning om at opsige den, hvilket
er gjort. I dag har stort set alle jo en mobil telefon, så vi forudser ingen problemer i den
retning og man kan altid ringe til medlemmer af bestyrelsen.
Vi har fået en ny annoncør, nemlig Grønlund i Algade, så husk nu at handle hos
annoncørerne. De er medvirkende til at vi kan udsende bladet tre gange årligt og mange af
dem sponserer gaver til vores Julebanko.
Vores annoncør ”Din Tøjmand, JIMMI”, har Marineforeningsuniform og tilbehør til
specialpris for medlemmer af afdelingen. Prisliste er opdateret og kan ses på opslag i stuen.
Effekter fra Slopkisten kan ses på Danmarks Marineforenings hjemmeside og bestilles hos
vores Formand.
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.: 26. december 2021.

Kommende arrangementer
30 kr´s frokost, lørdag den 13. november kl. 1300
Kom glad og oplev ”billardernes” fabelagtige gourmet kreationer.
Tilmelding fra d. 23. oktober til den 7. november.

Pudseaften, torsdag den 25. november kl. 1400.
Kom frisk og giv en hånd med, for at shine stuen op inden Julefrokosten.
Der vil blive serveret en bid mad og lidt til halsen efter indsatsen.

Julefrokost, lørdag d. 4 december, kl. 1300.
Menu:
Ikke fastsat endnu, men den bliver god…
Pris, kr.: 195,Derefter dans på dækket til de dejlige toner fra vores musiker Jens.
Der vil også være pakkeauktion, så medbring gerne en gave i prisklassen 25-30 kr.
Tilmelding fra lørdag d. 6. november.
---oOo---

Juleafslutning lørdag d. 14. december, kl. 1200
Der bliver udgivet Glögg m/æbleskiver, som vi hygger os med og når det er fortæret,
startes bankospillet om de gode gevinster.

Kommende arrangementer
Nytårsmønstring lørdag d. 8. januar 2022 kl. 1200
Mød frisk op til en hyggelig dag og et glas til at hilse hinanden
og foreningen et godt nytår.

Torskegilde m/skydning til MUGGEN
Fredag den 28. januar kl. 1800
Denne gang er det Gule Ærter med hele tilbehøret,
og derefter må vi se hvem som skyder Muggen med hjem.
Tilmelding i stuen fra den 8. til den 23. januar.

Kun for medlemmer.
---O--Der afholdes ordinær Generalforsamling,
lørdag den 26. februar 2022, kl. 10.00 i stuen.
Generalforsamling d. 26.
juni, som blev afholdt i
Store Magasin pga. pladsrestriktioner under COVID
19 pandemien.

Flaget præsenteres flot
af vores flagbærer
Klaus, den 29. august
ved ceremonien i
Rådhushaven.

Flagdagen den 5. september, som vi afholdt
den. Med flaghejsning, tale af Borgmesteren , morgenkaffe og ceremoni i Rådhushaven.

Værd at vide
------------------------------ O --------------------------------Huebånd
De huebånd med skibenes navne, som vores orlogsgaster endnu bærer, indførtes i
1847, da gasterne stadig gik med blanke, fladpuldede og bredskyggede hatte. Endnu
i 1930 èrne var skibenes navne malet på huebåndene med hånden. Nu er navnene
maskinbroderede. Navnene blev malet på i flådens malerværksted, hvor man i øvrigt
stadig – i hånden – maler våbnet på de kongeflag, som vajer over Amalienborg.
Hygiejne
Det var så som så med søfolkenes personlige hygiejne om bord i sejlskibene.
Mændene duftede ikke ligefrem af parfume. Om bord i de sejlførende orlogsskibe var
det derfor almindelig skik, at menige aldrig måtte passere en officer fra luvart, d.v.s.
fra vindsiden.
Heste-reglen
En af søfartens >>tommelfinger- regler<< lyde: >> Man skal foran om en hest, men
agten om et sejlskib.<<

-------------------------------------

O

----------------------------------------

AKTIVITETSPROGRAM 2021/22
Lørdag d. 16. oktober kl. 1300

: Åleskafning

Lørdag d. 13. november kl. 1300

: 30 kr´s frokost

Torsdag d. 25. november kl. 1400

: Pudsedag

Lørdag d. 4. december kl. 1300

: Julefrokost

Lørdag d.18.december kl. 1200

: Glögg og banko

Lørdag/søndag d. 25./26. december : Stuen er ÅBEN.
Lørdag d. 1. januar: Stuen er LUKKET. Søndag d. 2. januar: Stuen er ÅBEN.
Lørdag d. 8. januar kl. 1200

: Nytårsmønstring

Fredag d. 28. januar kl. 1800

: Torskegilde og skydning til MUGGEN.

Lørdag d. 26. februar kl. 1000

: Generalforsamling

Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle”, hvor tilmeldingslister
bliver ophængt løbende og som regel ca. 4 uger før.

ADRESSEÆNDRING

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

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)

