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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

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

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

Nygade 6
58370383

7

Min Bodega

v/ Majbritt Ludvigsen

Linde Allé 32 – 5837 4247

Sidste nyt fra formanden

En lang og varm sommer er slut, og før vi ser os om, er det jul. Men mon ikke, der
kommer en del dage med godt vejr her i efteråret, før vi skal i gang med sneskovlen.
Uha uha!
Uffe og Dan havde arrangeret årets sommerudflugt som gik til Hvide Sande. Det blev
en fantastisk tur. Vejret kunne ikke være bedre og selskabet heller ikke. Det var 46
glade mennesker, der ankom til Hvide Sande, lidt forsinket, men vi fik en varm
velkomst af Niels og hans folk, og snart var vi bænket ved et dejligt fiskebord. Der
blev spist og hygget, og akvariet samt museet blev besøgt. Efter en hyggelig dag gik
turen hjem igen. Tak til Hvide Sande Marineforening for et godt arrangement.
Ved årets Maritime dage blev der holdt åbent hus i Marineforeningen. Der var rigtig
mange, som fandt over til os i stuen. Det er altid hyggeligt at se en masse nye
mennesker i stuen og høre deres undren over, hvor flot vi har det i vor forening.
29. august er jo en mærkedag for Flåden og dermed også for Marineforeningen. Vi
var 16 mand fra Marineforeningen og Flådestationen, som mødte op ved vores
mindesten i Rådhushaven, hvor der blev lagt kranse fra Søværnet og
Marineforeningen.
05. september var det National Flagdag. 22 mand mødte op i stuen kl. 0730, hvorefter
vi gik samlet med vores flag i spidsen over til Flådestationen. Efter ceremonien og
morgenkaffe gik vi til Rådhushaven for at lægge blomster ved mindestenen for de to
Korsør-drenge, som faldt i Afghanistan. Der var deltagelse fra Søværnet, De Blå
Baretter, Garderforeningen samt Marineforeningen, som var initiativtager til
ceremonien. Det er noget, vi vil gøre igen til næste år, og hvem ved, måske er der
flere som vil deltage og vise deres respekt.
Foreningens Gallafest SKIPPERFESTEN blev som altid en rigtig god fest. 70
personer var samlet i stuen. Der var gæster fra Fællesklubben og Officersforeningen.
Årets Fregatkaptajn og Jagtkaptajn blev pebet ind og festen kunne begynde. Mogens
havde som altid fremtryllet en dejlig menu. Der blev skålet og sunget. Der var tale for
damerne. Den blev holdt af bestyrelsens Benjamin, Dan Olsen. ” Well done”. En
dejlig fest der først sluttede ud på de små timer.

Vi skal i gang med efterårets arrangementer i vor gamle forening, og der er en fin
buket. Sangkoret er kommet i gang. Billard er startet for både damer og herrer. Vi vil
prøve at holde et par Ulkeaftener med foredrag eller film. Der vil også blive lidt til
maverne: Gule ærter, julefrokost samt julebanko med gløgg og æbleskiver. Ja, der er
ikke nogen undskyldning for ikke at komme i stuen i løbet af efteråret. Læs mere om
de forskellige arrangementer andet sted i bladet.
Husk, at der er åbent i Marinestuen hver lørdag og søndag. Så kig ind til lidt hygge.
Vi ses i stuen!
Lindy Olsen

Mindeord.
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at vore gode kammerater;
Kaj Jensen (Honning Kaj)
og
Hans Rostgaard Poulsen,
er gået fra borde.
Vi har mistet to gode kammerater.
Æret være deres minde.
Lindy Olsen

Nye medlemmer i foreningen
Ole Bredahl Christiansen
Ronnie Jappe
Jytte Irene Olesen

I ønskes velkommen i Marineforeningen

Fødselsdage

85 År
03.12.14 Emil Jensen
20.01.15 Mogens Stjernqvist
80 år
30.12.14 Adler O. Striberg
75 år
08.11.14 Jørgen W. Jensen
13.01.15 Vagn Bjerge Jensen
70 år
19.12.14 Flemming Meldal
02.01.15 Jørgen Højberg Holm
65 år
16.11.14 Poul Erik Jensen
13.12.14 Niels Ingolf Knutsson
60 år
16.01.15 Per Haagensen
50 år
15.01.15 Bjarne Søndergaard Jespersen
40 år
18.12.14 Tina Rasmussen
19.12.14 Dion Max Hansen

Marineforeningen ønsker tillykke.

Jeg har desværre fået underretning om, at Forsvaret har besluttet at nedlægge
deres trykkeri. Da det er der vi gennem mange år har fået trykt dette blad, giver det os
i bestyrelsen nogle tanker om bladets fremtid.
Jeg skal ikke her stille spørgsmålstegn ved om Forsvaret sparer noget ved at
udlicitere deres trykkeriopgaver, men det vil i hvert fald komme til at øge vores
udgifter til at udgive bladet fremover, hvis det stadig skal udkomme fire gange årligt.
Hvordan fremtiden ser ud for Kompasrosen, kan jeg ikke sige noget om endnu. Der
er flere forslag til det, men vi er i gang med at indhente tilbud fra forskellig side på
trykningen og udgivelsen og vi håber på at kunne komme med en orientering og
forslag til fremtiden for medlemsbladet på generalforsamlingen i februar.
På den baggrund og for en sikkerheds skyld, bliver der herved indvarslet til
ordinær Generalforsamling, som vil blive afholdt iht. vedtægterne, lørdag den 28.
februar 2015, kl. 10.00 i stuen.

Da jeg sammen med Klaus deltog i distriktsmødet i Nykøbing Sj. i september, så vi at
de forhandlede en kasket (cap), med marineforeningens kendingstegn og derunder
Nykøbing Sj. Marineforening, syet i guldtræk. Jeg spurgte hvor de fik dem fremstillet
samt pris m.v.
Da vi over årene har fået forespørgsler fra mange medlemmer om en sådan kasket
kunne fremskaffes til afdelingen, kan det glæde mig at meddele, at vi nu har afgivet
en bestilling. Når den bliver leveret vil den blive udstillet i baren og solgt derfra
til den meget attraktive pris af KUN kr. 100,- og selvfølgelig kommer der til at stå
Korsør Marineforening på den… ho! ho!
For de som tilmelder sig Julefrokosten, skal jeg lige, af hensyn til nye, samt evt.
glemsomme medlemmer, minde om at det er kutyme at man (pr. par) medbringer en
pakke til Pakke-auktionen som afholdes efter maden. Det skal ikke være noget dyrt,
men gerne noget sjovt og brugbart, til en pris af en 25-35 kr. eller hvad man synes.
Og så skal jeg lige fortælle, at Uffe Tvede har overtaget tjansen, som ”headmaster”
for sangkoret. Så fremover skal alle henvendelser om sang, rettes til ham…
Med disse ord ønskes I alle en god marineforeningsvintersæson (laaaangt ord),
Venlig hilsen fra den stadig siddende Gamle Redacteur…

Kommende arrangementer.
Lørdag den 15. november Kl. 13.00
Udbakkes:

Gule Ærter m/flæsk og pølse
Kaffe m/småkager
Kr. 75,-

ULKEAFTEN
Torsdag den 20. november kl. 19.00
Foredrag om ”Gerda Tofts” forlis
v/Bjarne Poulsen

PUDSEAFTEN
Torsdag den 27. november kl. 17.00
Når der er pudset og det er gjort ordenligt og blevet godkendt af
Banjermesteren, så vanker der lidt til mave, gane og hals.

JULEFROKOST
Korsør Marineforening
Lørdag den 6. december kl.13.00

Menu
Marineret sild med æg og karrysalat
Citronmarineret Laks m/dressing
Fiskefilet m/remoulade
Hjemmelavet sylte
Ribbensteg m /rødkål
Skinke med grønlangkål
Tarteletter med høns i asparges
Hjemmelavet leverpostej med champignon og bacon
Osteanretning
Ris a la mande m/kirsebærsauce
Kaffe m/hjemme bagte småkager
Kun 160,00 kr.

Derefter dans på dækket.

Tilmelding fra den 08. til den 30. november i stuen.

JULEGLÖGG, ÆBLESKIVER og BANKO
Lørdag den 20. december kl. 12.00
Hyggeligt samvær og fine gevinster.

NYTÅRSMØNSTRING
Lørdag den 3. januar kl. 12.00
Vi mødes i stuen til nytårshilsener og hygge.

TORSKEGILDE
Fredag den 30. januar kl. 18.00
Der udbakkes:

Kogt Torsk m/tilbehør
Kaffe m/småkager
Pris. Kr. 90,Efter maden ”tages dugen af” så man kan komme med fortællinger og
historier af enhver art.
Derefter skyder vi til MUGGEN.

Fra Flagdagen den 5. september i Korsør.

AKTIVITETSPROGRAM
15. november kl. 1300

Gule ærter

20. november kl. 19.00

Foredrag om ”Gerda Tofts” forlis

27. november kl. 1700

Pudseaften

06. december kl. 1300

Julefrokost

20. december kl. 1200

Glögg og banko

27.-28. december.

Bo holder åbent i Stuen

03. januar

kl. 12.00

Nytårsmønstring

30. januar

kl. 18.00

Torskegilde

28. 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!

Glædelig Jul

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

Fra sommerudflugten til Hvide Sande

Er du til slinger i valsen,
Så kom og nyd en lille en til halsen
Opvarmet billard bord
Spilleautomater
Events
Levende musik

Åbningstider:
Mandag – torsdag

10.00 – 24.00

Fredag – Lørdag

10.00 – 02.00 ( 05.00 )

Søndag

10.00 – 24.00

Tinghuskroen
Algade 52, 4220 Korsør, 5837 2501

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?

