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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
Jørgen Olsen
Egøgade 11
4220 Korsør
Tlf.:2624 8994
jlolsen@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
Henning Jørgensen
Tlf.: 5838 0749
henningj@c.dk

BANJERMESTER
Steen Jensen
Tlf.: 3057 7216

BEST. MEDLEMMER
Uffe Tvede Jensen
Tlf.: 2364 7195

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

Susanne Sønderbye
Tlf.: 4132 6111
blondieinez@ofir.dk
John Fejer Nielsen
Tlf.: 2493 8637
Dan Olsen
Tlf.: 4275 6355
dan@korsoermarineforening

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

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

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

Min Bodega

7

Nyt fra formanden.
Så kom de så de nye møbler og al snak om hvorfor vi gjorde det er forstummet, for
der er blevet rigtigt flot i stuen og samtidig giver det nogle flere pladser til gavn for
Jer, medlemmer.
Jeg skrev sidst, at der ikke var så mange aktiviteter her i sommermånederne, men det
blev alligevel til en udflugt til Andelslandsbyen Nyvang og Kudskehuset hvor
frokosten blev indtaget, men det var ikke mange der havde meldt sig til; 30 personer
blev det til. De som deltog, var dog enige om, at det var en rigtig god udflugt og
vejret var med.
Også i år var vi behjælpelige ved Dannebrogs besøg i Korsør, med deres aktivitetsdag
sammen med Harboe, så vi fik Cafe Bæltstedet til at grille en pattegris til dem, så der
var gang i stuen den dag, ca. 70 personer.
D. 29. august var vi i rådhushaven til kransenedlæggelse. 12 mand fra foreningen var
mødt op samt en fra Søværnet og en fra Marinehjemmeværnet, og der var som
sædvanlig en lille en i stuen da vi var færdige.
Den 5. september, den nationale flagdag for udsendte, mødtes vi i stuen ca. 20 mand
og gik samlet med vores flag i spidsen over til Flådestationen til flaghejsning med
efterfølgende taler af Slagelses borgmester Lis Tribler og Garnisonskommandant,
kommandør Lars Gullaksen. Bagefter var Flådestationen vært ved morgenkaffe
m/rundstykker.
Som sædvanlig første lørdag i september holdt vi vores skipperfest, med god musik,
mad og 71 glade mennesker som fik en god aften.
Åleskafning den 12. oktober gik over al forventning, med 81 tilmeldte som fik ”fedtet
mulerne” og havde en fornøjelig dag.
formand
Jørgen Olsen

Julemærker !
Da jeg sidste år fik at vide at der ikke kom flere julemærker, har jeg fået forlagt min
liste med modtagere samt deres numre
Så hvis I skal have i år, må i kontakte mig med jeres numre, og det er kun dem der fik
sidste år mit tlf. er 26248994
Jørgen

Det er med sorg jeg må meddele, at
Hans Mejling
Allan Flintholm
Ole Vagn Nielsen
Øjvind Nielsen
og
Jørgen Olesen
er gået fra borde.
Æret være deres minde
Jørgen Olsen

Nye Medlemmer.
Bent Vang Hansen
Jørgen Blinaa
Lynge Bøje Heicker
Verner Jappe
Martin Toftegaard Nielsen
Jens Spur Banhsen
Vi ønsker jer velkommen i foreningen

Fødselsdage

85 år
03-12-2013 Peter Larsen
80 år
22-12-2013 Bent Vinholt Pedersen
75 år
15-12-13 Erik Breum
70 år
26-11-13 Niels Arendal Jensen
29-11-13 Kaj Lykke Jensen
20-12-13 Jørgen Olsen
30-01-14 Edmund E Petersen
65 år
02-11-13 Harald Eskild Jensen
23-11-13 Bendix Merkel
25-12-13 Lars Klavsen
60 år
10-11-13 Niels Chr. Nielsen
09-12-13 Heine H. Pedersen
13-12-13 Valdemar Jensen

REDAKTIONSRULLEN.

Jeg vil starte med at bringe en stor tak fra afdelingen til Tuborg Fondet, for dejlig støtte
til indkøb af nye møbler.

Her overrækkes checken fra Tuborgs repræsentant til formanden.

Nu hvor jeg er i gang med at takke, så vil jeg takke for to luftgeværer, som er skænket
afdelingen af to medlemmer.

Vi har fra hovedkontoret fået at vide, at de igen vil samle underskrifter til fordel for
flere penge til Fregatten Jyllands fortsatte drift. Lister bliver lagt frem i stuen. Hvis nogle medlemmer kan samle underskrifter andre steder skal de være velkommen til at få lister.

Angående kontingent! Hvis nogle ikke endnu har fået reguleret for meget indbetalt
kontingent, så kan de mod behørig kvittering eller udskrift af kontooplysninger, henvende sig i stuen i åbningstiden lørdag/søndag og få det for meget betalte udbetalt. Evt. kan
man henvende sig til kassereren på mail/telefon.

Der er ingen planer for at holde åbent i stuen 1. og 2. juledag!

Mange medlemmer deltog ved afsløringen af den ny mindesten for de to soldater her fra Korsør, som faldt i Afghanistan og vi stillede selvfølgelig også med vores flag. Her er et par foto
fra begivenheden.
Foto: Peter Nommesen

Deadline næste nr.: 5. januar 2014
Venlig hilsen, Redacteuren

Fødselsdag!

Jeg har med gru kikket på min dåbsattest og opdaget at jeg bliver 70 år.
Derfor holder jeg åbent hus, fredag d. 20. december i marinestuen,
fra kl.: 14,00 til 18,00
med orlogshilsen
formand Jørgen Olsen

Kommende arrangementer

16. november kl. 1300
Brunkål m/flæsk og pølse
Kr. 60,-

Lørdag den 7. december kl. 1300.

Stegt Sild i lage
Kryddersild m/kapers og løg
Røget laks m/asparges og æg
Tarteletter m/høns i asparges
Honning glaseret hamburgerryg m/grønlangkål og br. Kartofler
Ribbensteg m Rødkål
Æbleflæsk
Hjemmelavet leverpostej m/bacon og champignon
Hjemmelavet sylte m/rødbeder
Oste anretning
Ris a la mande
Pris kun 150,00
Husk at medbringe en pakke (værdi 25-30 kr) til pakkeauktionen.
Tilmelding fra den 9. november - 1. december efter ”først til mølle”.

Lørdag den 14. december kl. 1200
Gløgg, æbleskiver og banko
Bankoplader á kr. 15,-… mange fine præmier.

Lørdag den 4. januar kl. 1200
Nytårsmønstring, hvor vi ønsker hinanden godt nytår og får hilsner
udefra, over et glas vin/øl/vand.

Fredag den 31. januar kl. 1800
Torskegilde. I år er det Gule Ærter m/tilbehør til kr. 75,Herefter skydes til MUGGEN.
(Kun for medlemmer)

Lørdag den 22. februar kl. 1000
Generalforsamling
Biksemad m/spejlæg kr. 50,-

Billardsæson 2013-2014

Hej, så er billardsæsonen i gang igen .
Vi startede sædvanlig med orientering om den nye sæson fredag D. 9 august, .. lidt tidligt,
men det var den eneste dato vi kunne beslaglægge, da vores lokale tit er lejet ud til andre arranementer.
Vi spiller som vanligt herrer onsdage og tirsdage i ulige uger er det damerne. Der synges også i stuen
af sangkoret disse tirsdage, så ingen problemer med at få åbnet. Susanne er åben for at der de andre
tirsdage kan der åbnes, men det snakker pigerne med Susanne om. Jeg er godt klar over vi har været
tidligt ude, så hvis der er nogle der ikke har haft mulighed for at tilmelde sig, så kig ned, der er stadig
pladser både på dame- og herrehold.
Efterfølgende er vores sponsor til 1. pladsen til både damer og herrer, kommet på plads sådan lidt ved et
tilfælde. Anne og Erik Christiansen samt Lene Larsen fra Golfcafeen har sponceret den ene kø og Ole og
Susanne som har forpagtet Tinghuskroen har sponceret den anden kø.
Jeg siger mange tak, det gør det lettere for mig at planlægge året.
Jeg har også vores første tuneringsdag klar, det er Teglværksparkens herrer der gerne vil møde
Marineforeningens herrer, fredag D 22. november kl. 16 i Teglværksparkens lokaler.
Hold og smørrebrødssedler vil blive sat op i stuen i god tid så i kan få skrevet jer på.
Ole skal have bank, så træn. Ca. 10 mand. Jeg laver aftale med Ole om hvornår de kan møde
Damerne, de har også revanche til gode så også til dem, træn, så pokalerne kan komme hjem igen.
Så slutter jeg for denne gang med god sæson til alle.
Hilsen Henning

AKTIVITETSPROGRAM

16. november kl. 13.00

Brunkål m/tilbehør

28. november kl. 17.00

Pudseaften

07. december kl. 13.00

Julefrokost

14. december kl. 12.00

Gløgg, æbleskiver og banko

2014
04. januar kl. 12.00

Nytårsmønstring

31. januar kl. 18.00

Torskegilde / skydning til MUGGEN

22. februar kl. 10.00

Generalforsamling

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!

Her er det Flemming fra Storebælt Camping, som griller ”svinet”, ved Dannebrogs
besøg, i f.m. deres aktivitetsdag.

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

Korsør Marineforening ønsker medlemmer og deres familier, alle på
Flådestation Korsør, samt ikke mindst vore annoncører og venner af
foreningen en god jul og et godt nytår.
Venlig hilsen, Bestyrelsen.

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?

