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

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

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

SYDBANK

Villy Jensen

Månedsmenu

Frokost

A la carte

Åben alle dage kl. 10.00 - 22.00

HAVNEARKADE N 5 KORSØR
TLF. 58 35 35 01

Pizza

H. Chr. Müllers

Nyt fra formanden
Den 8 juni fik vi besøg fra Køge i form af en forespørgsel fra Banken Nordea, der havde
hørt om vores stue, og da de skulle på flåden og besøge den, syntes de det kunne være rart
at se vores stue samtidig, og de gik ikke skuffede derfra.
Den 16. august, blev det tid til vores sommerudflugt og aldrig før er det gået så stærkt med
at tilmelde sig. Der gik kun 14 dage før der var der fyldt.
Det viste sig at være en god ide med en afmeldingsliste, idet de fem som var på listen alle
kom med.
Vi startede med at mødes i stuen til morgenkaffe med brød og en lille en, så humøret var i
top med det samme.
Chris var også forfatter til en sang som blev sunget inden vi tog af sted.
Kl. 9 entrede vi bussen og så gik det øst over, en lille en i bussen kunne Sten sørge for så
ingen havde væskemangel.
Kl. 11 ankom vi til Stevnsfortet og blev delt op i 2 grupper af 30 personer, flere kunne ikke
komme ned ad gangen.
Efter en rigtig god rundvisning der tog 1½ time var vi klar til frokosten, som foregik på
Højerup kro. Efter frokosten var der lige 15 minutter til at se på omgivelserne inden turen
gik hjemad. Vel hjemme igen, var Stuen åben så vi lige kunne fordøje turen. Alt i alt en rigtig dejlig dag der giver forhåbning om lige så mange tilmeldinger i fremtiden.
Den 21. august syntes bestyrelsen at den nuværende marinestues 10 års fødselsdag skulle
markeres, så der blev skrevet i kompasrosen at der var åbent hus i stuen, med lidt godt til
maven og halsen.
Da jeg ikke selv var med til flytningen fra stuen i Slottensgade og det store arbejde der gik
forud, bad jeg Theis om at sige et par ord fra dengang de begyndte, til det stod færdigt. Edward Jelen havde tillige et par ord at sige, det var jo ham der var formand på det tidspunkt
og var med til at gøre det muligt. Der var mødt ca. 30 medlemmer og gæster op til markeringen af dagen.
Den 28. august blev det tid til pudseaften og jeg skal love for der blev pudset. Ikke mindre
end tyve mænd og kvinder var mødt frem, så det gik som en leg. På ca. en time var vi færdige og stuen skinnede og var klar til skipperfesten. Derefter var det tid til et stykke mad og
en lille en, så det blev en rigtig god aften. Prøv selv og vær med, det er rigtig hyggeligt. Til
sidst en stor tak til de fremmødte.
Den 15. september blev en del af Flådens årlige pensionistdag holdt i marinestuen. Det
blev en dejlig dag for de gamle gutter, som efter morgenmaden kørte med bus til Noret og
flådestationen for at besøge deres gamle arbejdsplads eller tjenestested. Derefter kom de
tilbage til Stuen kl. 13.00, hvor der var frokost. Sild og skipperlabskovs, som Mogens havde tilberedt gjorde lykke. De havde en god dag og det ser ud til at vi for fremtiden skal være med til at arrangere pensionistdagen.
Jørgen Olsen

Nye medlemmer som ønskes velkommen i
Korsør Afdeling.
Curt Hauge-Nielsen
Gorm Erik Christensen
Jan Rasmussen

Mindeord
Det er med sorg jeg må meddele, at vores medlem
Orlogspræst
Flemming Hansen, er gået fra borde.
Flemming blev indmeldt i foreningen i år 2000.
Vi har mistet en god kammerat.
Æret være hans minde.
Jørgen Olsen

Fødselsdage

70 år
15-12-08 Erik Breum
17-12-08 Ole Rasmus Olesen Kragh
65 År
26-11-08 Niels Arendal Jensen
29-11-08 Kaj Lykke Jensen
22-01-09 Willy Ole Henriksen
30-01-09 Edmund Petersen
60 år
18-11-08 Bjarne Christensen
23-11-08 Bendix Merkel
25-12-08 Lars Klavsen
50 år
03-01-09 Flemming P. Jensen
Marineforeningen ønsker tillykke.

REDAKTIONSRULLEN
Årets Skipperfest blev lidt af et tilløbsstykke, idet der var omkring 60 tilmeldinger. Kaptajnerne blev fejret og festen forløb i øvrigt rigtig godt og hyggeligt, med
god mad, musik og dans på dækket til ud på de små timer.
Ved Ulkeaftenen den 10. oktober, blev der efter Herregårdsbøffen, vist filmen
”Kanonbåden SanPablo”. Desværre kommer der ikke så mange til ulkeaftenerne.
Hvad årsagen til dette er, skal jeg ikke gøre mig klog på, men vi er jo nok nødt til,
at stoppe disse aftener hvis der ikke er større interesse. Jeg selv og bestyrelsen i
øvrigt synes det er lidt trist, idet det jo er alle tiders mulighed for rigtig medlemssammenkomst, så det vil være godt hvis nogle har gode ideer til hvad vi skal arrangere for at flere medlemmer finder det attraktivt at deltage.
Sangkoret stod for 30 kr´s frokosten den 25. oktober, som bestod af: sild,
”fiskedelle”, fiskefiletter samt tarteletter m/ rejer, asparges og fiskeboller; dertil et
par sange fra repertoiret, hvilket alt sammen øjensynligt faldt i god jord hos forsamlingen. Der var omkring 50 spisende og glade deltagere og der blev ikke lukket til sædvanlig tid den dag.
Årets Julemærker er udkommet, og kan afhentes i Stuen af de som har bestilt.
Skyttelav. Sådan et har vi også i foreningen. Hvis der er nogen som har interesse
i at gå til skydning, så ring til Erik Christiansen 5837 7194, og tilmeld jer. Der
skydes hver mandag aften på skydebanerne på Møllevangen. Våben kan lånes.
Bestyrelsesmedlem Jens René Jensen er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen,
hvilket har medført, at 1. suppleant Uffe Tvede Jensen har afløst ham. Velkommen til arbejdet, Uffe!
Bestyrelsen skal herved rette en tak til Jens René for hans mangeårige indsats i
bestyrelsesarbejdet.
INDKALDELSE til ordinær GENERALFORSAMLING den 28. februar
2009, kl. 09.00 i Stuen, skal herved, for en sikkerheds skyld, annonceres.
Det vil blive gentaget i Kompasrosen nr. 1, 2009, hvor dagsordenen også vil bringes.
Deadline til næste nr.: 04. januar 2009.
Med ønske om en god, hyggelig vinter, Redacteuren.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
ÅLESKAFNING
Lørdag den 16. november kl. 13.00
Der bliver denne lørdag disket op med ål ad libitum. Priserne på denne delikate spise er for tiden således, at prisen i år bliver kr. 130,-/ person.

PUDSEAFTEN
Torsdag den 27. november fra kl. 17.00
Så ta´r vi igen en tørn med at pudse og shine stuen op, så vi kan være den
bekendt op til den forestående julemåneds arrangementer.
Efter pudsningen hygger vi os med lidt mad og en vel fortjent dram. Så
mød op og vær med til at få en hyggelig torsdag aften.

JULEFROKOST

Lørdag den 6. december kl. 13.00
Så er det atter tid til et af årets højdepunkter i Korsør afdeling, nemlig den vidt berømte Julefrokost, hvor traditionen byder, at man medbringer en julegave (værdi
ca. 25 kr.), som kommer på pakkeauktion under frokosten. Derefter musik, dans og
hygge.
Prisen for julefrokosten bliver i år kr. 130,- pr. røde tud og Menuen bliver:
Stegt sild i lage, Marineret sild m/karrysalat, Gravad laks m/dressing, Ribbenssteg m/rødkål, Glaseret
hHamburgerryg m/grønlangkål, Æbleflæsk, Hjemmelavet sylte og leverpostej, Ost m/druer, Ris á la mande
m/ kirsebærsauce. Kaffe m/ kransekagekonfekt.
Hertil 1 øl og 1 snaps.

Absolut sidste tilmelding er søndag den 30. november i stuen, men vær hellere
ude i god tid, for der er begrænset plads og det er først til mølle…..

JULEGLØGG OG ÆBLESKIVER
Lørdag den 20. december kl. 12.00
Denne dag samles vi for, under hyggelige former, at ønske hinanden en glædelig
jul. Der bliver udgivet lune æbleskiver samt gløgg,
og derefter afholdes det årlige, store eftertragtede bankospil med mange flotte præmier.

ÅBNINGSTIDER JUL OG NYTÅR
I juleperioden vil der være åbent i stuen den 27./28. dec.
med de sædvanlige åbningstider for weekender (10-16 og 10-14).

NYTÅRSMØNSTRING
Lørdag den 3. januar 2008, kl. 12.00
En efterhånden fast tradition i afdelingen er Nytårsmønstringen, hvor afdelingen
er vært ved et glas vin eller en øl/vand, hvorover vi ønsker hinanden godt nytår,
samt lytter til nytårshilsener udefra. Men det er samtidig en god lejlighed til at få
en snak med kammeraterne.

TORSKEGILDE
Fredag den 30. januar 2008, kl. 18.00
I år er det Kogt torsk m/tilbehør, som fremmødte medlemmer skal svælge i, og
når der ikke kan klemmes mere ned og historier og vitser er fortalt, fortsætter vi aftenen med skydning til MUGGEN på 1. sal.
Pris incl. 1 øl og 1 snaps: Kr. 75,Tilmelding senest søndag den 25. januar.

Nyt fra Billard.
Så er sæsonen 2008/2009 godt i gang. Efter vores opstartsmøde den 31. august,
startede herrerne op onsdag den 1. september med 26 tilmeldte og damerne
den 7. september med 13 tilmeldte. Turneringen kører så på fuldt tryk igen i år,
dog med nogle nye tiltag: Damerne spiller i år på samme vilkår som herrerne,
så der spilles også om ens præmier. Det hele skulle derfor blive lidt nemmere,
når sæsonen er slut og tavlerne gøres op.
Vi har også netop spillet vores første turnering for herrer mod Teglværksparken,
fredag den 17/10. Der mødte 26 personer op samlet fra begge hold. Seksten til at spille, og resten til at bakke op om vores spillere. Vi havde fra Marineforeningen sat, synes jeg, et stærkt
hold denne gang, i håb om, at pokalen igen skulle stå hos os. Men jeg ved ikke rigtigt hvad der
gik galt, for vi tabte stort, 3-5, til de garvede herrer fra
Teglværksparken. Det forlyder at de allerede er godt i gang med deres andre turneringer, så det
må være deres form der er betydelig bedre end vores. Den eneste trøst er vel nok, at vi ikke har
udgiften til at få pokalen graveret. Så vi må op på hesten igen, og så håbe, at vi er mere heldige
hos dem, når vi møder dem næste gang. Efter Præmieoverrækkelse, spiste vi som vanligt
smørrebrød, som Anna fra Bagergården havde smurt til os, og igen var det bare perfekt. Tak til
Anna for det. Der fulgte også en lille snaps med fra Bagergården. Så vi havde en hyggelig, og
kammeratlig aften, som sluttede ca. kl. 22.
Det var alt fra Billard denne gang.

Hilsen Henning.

Flytteoplysninger
Adresseændringer skal sendes til.
Mogens Larsen
Tingmarken 8
5700 Svendborg
E-mail: mp@larsen.mail.dk
Eller afleveres i stuen.
Det er vigtigt at du meddeler os din nye adresse ellers får du
ikke dine blade.

JULETRÆSFEST
SØNDAG DEN 28. DECEMBER KL. 15.00

MARINEFORENINGEN
INVITERER TIL JULEFEST PÅ FÆSTNINGEN I STORE MAGASIN.
MØD OP MED BØRN OG BØRNEBØRN, TIL EN
HYGGELIG EFTERMIDDAG I SELSKAB MED
JULEMANDEN.
PRIS INCL. GODTEPOSE: 50 KR. PR. BARN.
SMØRREBRØD TIL KR. 15,-/STK. KAN BESTILLES
VED TILMELDING I STUEN.

AKTIVITETSPROGRAM for resten af 2008, samt starten
af 2009.

15. november kl. 13.00:

Åleskafning

27. november fra kl. 17.00:

Pudseaften

06. december kl. 13.00:

Julefrokost

20. december kl. 12.00:

Gløgg m/æbleskiver og banko

28. december kl. 15.00:

Juletræsfest

03. januar kl. 12.00:

Nytårsmønstring

30. januar kl. 18.00:

Torskegilde m/ skydn. til Muggen

28. februar kl. 09.00:

Generalforsamling

Tilmelding og betaling til alle arrangementer foregår i stuen efter ”først
til mølle, hvor tilmeldingslister bliver ophængt løbende

Bestyrelsen ønsker
medlemmer og deres familier,
alle på flådestationen, ved kommunen,
samt vores sponsorer og venner af Marineforeningen

GOD JUL
SAMT

ET GODT NYTÅR

BESTYRELSEN

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

v/Jonna & Jane
Kirkepladsen 2-4220 Korsør
Tlf. 58352232

HAVNEGADE 17B - 4220 KORSØR - TEL EFON 58 37 01 49

AFS:
KORSØR MARINEFORENING
SØBATTERIET 3
4220 KORSØR

B

