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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
Sylowsvej 53 B
4220 Korsør
Tlf.:58353005
ll.olsen@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.: 40824862
tingmarken@gmail.com

SEKRETÆR
Udlejning af stuen
Henning Jørgensen
Tlf.: 29765543
henningj@c.dk

BANJERMESTER
Klaus E.F. Jensen
Tlf.: 20638624
klaus.efjensen@gmail.
com

BEST. MEDLEMMER
Uffe Tvede Jensen (sangkor)
Tlf.: 2364 7195
Uffe.tvede@mail.dk

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

Hans Slesvig
Tlf.: 50580773
sles@live.dk
John Fejer Nielsen
Tlf.: 2493 8637
Dan Olsen (billard)
Tlf.: 4275 6355
olsendan.do@gmail.com

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

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

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

Nygade 6
58370383

7

Min Bodega

v/ Majbritt Ludvigsen

Linde Allé 32 – 5837 4247

Sidste nyt fra formanden
Så blev det efterår i Dannevang og julen står for døren , og i Marineforeningen er der
ved at komme gang i vinter aktiviteterne , billard turneringerne for både damer og
herrer er i gang og sangkoret giver den gas i stuen hver anden tirsdag aften. Der vil
blive afholdt et par Ulkeaftner og der vil også være et par kulinariske islæt og julefrokost samt julebanko med gløgg og æbleskiver, så der er ikke nogen undskyldning for
ikke at komme i stuen i løbet af efteråret og vinteren.
Årets sommerudflugt gik til søfartsmuseet i Helsingør og derefter besøgte vi Hørsholm Marineforening, hvor vi fik en dejlig frokost og nogle hyggelige timer sammen
med gutterne der. Igen en dejlig tur, som Uffe og Dan havde arrangeret.
Ved årets maritime dage holdt vi som vanligt åbent hus i stuen, og der kom rigtig
mange mennesker forbi. Søværnets tamburkorps lagde vejen forbi og gav en lille koncert ved Manineforeningen, og vores fantastiske sangkor underholdt i stuen, det var
noget der trak mange mennesker til, så det blev en dejlig dag i vor gamle forening.
29. august mødtes vi 14 mand fra foreningen og Flådestationen ved vor mindesten i
Rådhushaven, hvor der blev lagt kranse fra Søværnet og Marineforeningen.
5. september var det national flagdag. 25 mand mødte op i stuen Kl.730, hvorefter vi
gik samlet med vores flag i spidsen over til Flådestationen. Efter flaghejsning og taler
gik vi samlet til rådhushaven, hvor der blev lagt blomster ved mindestenen for de to
Korsør-drenge som faldt i Afghanistan. Der var deltagere fra Søværnet, De Blå Baretter, Hjemmeværnet og Marineforeningen. Det var en meget flot og stemningsfuld ceremoni. Efter ceremonien var chefen for Flådestationen vært ved morgenkaffe med
tilbehør. Det blev i år holdt i Marinestuen. Et rigtigt godt arrangement.
Foreningens gallafest SKIPPERFESTEN blev afholdt den 5. september. Der var gæster fra fællesklubben samt officersforeningen. Kaptajnerne blev pebet ombord og festen var i gang, og som altid blev den gode mad nydt. Der blev skålet og sunget og
der var tale for damerne. Den blev holdt af Uffe Jensen. ”Well Done”! Det blev som
altid en dejlig fest.
Husk, at der er åben i Marinestuen hver lørdag og søndag, så kik ind til en snak og
lidt hygge.
Vi ses i stuen.

Lindy Olsen

Mindeord
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at vore gode kammerater;
Johnny Fischer Puggaard
og
Ulrik Luckov
er gået fra borde.
Vi har mistet nogle gode kammerater.
Æret være deres minde.
Lindy Olsen

Nye medlemmer i foreningen
Jens Carl Pedersen
Johnny Jensen
Jan Nordby Andersen
Jens Bodholdt
Jan Viggo Hansen
Renè Feddersen
Ole Hartig Nielsen
Mogens Holm Sørensen
Birthe Thomsen
Carsten E.Jørgensen
Jan Ringius Poulsen

I ønskes velkommen i Marineforeningen

Fødselsdage
90 år
02.01.2016 Poul Robert Nielsen
80 år
24.01.2016 Kurt Alex Thomsen
28.01.2016 Jens Peter Jacobsen
75 år
12.12.2015 Preben Frederiksen
11.01.2016 Jørn George Mikkelsen
13.01.2016 Vita M. Englev Mørkboe
70 år
08.11.2015 Jørgen Larsen
28.12.2015 Børge Møller
60 år
12.11.2015 John Lydom
29.11.2015 Lars Gullaksen
06.12.2015 Kim Jørgensen
13.01.2016 Bjarne Alting Frederiksen
13.01.2016 Søren Lind
50 år
14.12.2015 Jesper Tang Ørnebjerg
Marineforeningen ønsker tillykke.

Redaktionsrullen
Så fik vi overstået "Ålelørdag", som vi er begyndt at kalde vores årlige traditionsrige åleskafning. Chefhovmester Mogens havde stegt 60 kg ål til de 80 tilmeldte skaffegaster og det skulle vise sig , at det var
alt rigeligt, de blev i hvert fald ikke spist alle sammen, men jeg tror heller ikke, at nogen gik sultne derfra. Det var en rigtig hyggelig og rar dag i gode kammeraters selskab. Det er en god tradition, som vi,
på trods af at det er blevet sværere (og dyrere) at fremskaffe ål, vil gøre alt for at fastholde fremover.
Der blev i øvrigt uddelt medlemstegn til fire nye medlemmer. Det er dejligt at se, at mange har lyst til at
søge om medlemskab af vores forening, det viser at vi stadig efter næsten 100 år, har et budskab som
mange kan føle sig i tråd med.

Nye medlemmer får "Nålen"
Og så skal jeg lige for en sikkerheds skyld huske, at indkalde til Generalforsamlingen i 2016, som finder
sted den 27. februar kl. 10.00 i stuen. Dagsorden m.v., vil komme i første udgave af bladet, som udkommer ca. 1. februar 2016.
JULE-åbent i stuen: Den 26/27 december vil Bo være i stuen og den 26. vil der blive udbakket lidt 2. juledagsmad til de fremmødte, af formanden og frue....., så kombardo.
Til sidst skal jeg på bestyrelsens vegne, ønske medlemmer og deres familie, alle på Flådestationen, samt
vore trofaste annoncører og venner af foreningen, en god jul og et godt nytår.
Venligst.....

Deadline til næste nummer: 3. januar.

Redacteuren

Som alle sikkert ved, så fylder vores gamle forening 100 år den 14.
januar 2016.
Det hele startede fredag den 14.01.1916 kl.8 ½ Em i teatersalen. Der
var indbudt til Marinemøde på Hotel Korsør.
Efter et indledende foredrag af premierløjtnant T. Rothe om søkrigsbegivenhederne i den igangværende verdenskrig, blev der inviteret til
et efterfølgende selskabeligt samvær for at drøfte foreningens start.
Efter indlæg af flere marineofficerer og en enkelt fisker blev der konstateret tilstrækkelig tilslutning, og formanden for Marineforeningens
hovedbestyrelse, Kommandør Maegaard, erklærede lokalafdeling
nummer 13 for oprettet, og der blev valgt en midlertidig bestyrelse
bestående af,
Konsul Th. Rasmusen, Overlærer Wøldike, Kaptajn K. Andersen, Styrmand Krenchel, Togfører Bendixen, Fisker Axel Larsen og Rorsbetjent J.G. Jensen.
Det første bestyrelsesmøde blev afholdt den 17. januar i Konsul Th.
Rasmusens hjem, hvor bestyrelsen konstituerede sig og valgte Th.
Rasmusen som formand, ligeledes blev der fremlagt en medlemsliste
med allerede 77 medlemmer.

Der har været op og nedture igennem årene. Værst så det ud i begyndelsen af tresserne, der var ikke meget liv i Korsør Marineforening,
man var nede på omkring 40 medlemmer, der kunne ikke fremlægges
en beretning ved generalforsamlingen i 1960, og man besluttede at lade foreningen hvile til bedre tider.
Den 26. maj 1966 blev der afholdt en generalforsamling med det formål
at få gang i foreningen igen efter 6 års stilstand. Der mødte 35 medlemmer. Det store fremmøde skyldtes Erik Andersen, som havde gjort et
kæmpe arbejde for at få gang i foreningen igen. Der blev valgt en ny bestyrelse med N.P. Jepsen som formand.
I dag 50 år efter er vi en af landes største afdelinger med 418 medlemmer. Vi har i dag vores dejlige stue på fæstningen, men sådan har det
ikke altid været. De første mange år blev alle møder afholdt hjemme
privat, og alle sammenkomster blev holdt på forskellige restaurationer
rundt om i byen. Den første Marinestue blev indviet på Hotel Korsør den
03.03.1951, men det holdt ikke så længe, så allerede den 17.10.1953
flyttede man til restaurant Broen. Det holdt til januar 1955, så måtte
man flytte ud meget hurtigt og havde ingen steder til en Marinestue.
Først i 1968 fik foreningen et lokale på restaurant Sølyst hos Harry Petersen. I 1971 fik vi så vores første egen stue, det var i foreningscentret i Slottensgade, der havde vi en rigtig dejlig Marinestue i mange år,
men pladsen blev for trang, og vi søgte om at komme på fæstningen.
Det var ikke let. Mange og lange forhandlinger gik forud, før Edward Jelen fik nøglen til huset. Et hus, vi er meget stolte af at være i, og forhåbentligt bliver vi her i mange år fremover.
Korsør Marineforening er i dag en forening, hvor kammeratskabet og
den fælles interesse for søværn og søfart dyrkes på bedste vis.
Marineforeningen vil forsat mange år frem i tiden være en del af det
maritime liv og den maritime kultur her i Korsør.
Korsør Marineforening 100 år og STILL GOING STRONG.
Jeg vil hermed ønske alle medlemmer og venner af foreningen tillykke
med de 100 år.
Der vil blive afholdt en reception på dagen d. 14.01.2016
fra kl. 1300 til 1600, hvor foreningen er vært ved lidt mad og drikke.
Alle er velkommen.

Lindy Olsen
Formand

Kommende arrangementer.
Brunkål m/flæsk og pølse
Lørdag den 14. november kl. 1300
Kr. 75,-

JULEFROKOST
Lørdag den 05.december kl. 13.00

Menu

Marineret sild med æg og karrysalat
Gravand laks med dressing
Fiskefilet m/remoulade
Hjemmelavet sylte
Ribbensteg m /rødkål
Hamburgerryg med grønlangkål
Tarteletter med høns i asparges
Hjemmelavet leverpostej med champignon og bacon
Osteanretning
Kaffe m/hjemme bagte småkager
Kun 160,00 kr.
Derefter dans på dækket
HUSK! Pakke til pakkeauktionen (25—30 kr.)
Tilmelding fra 07. til den 29. november i stuen.
Først til mølle princippet gælder her.

Gløgg og Banko

Lørdag den 19. december kl. 12.00
Mød op denne dag til lidt julehygge og prøv lykken i bankospillet.

Nytårsmønstring

lørdag den 9. januar kl. 12.oo
Vi mødes efter julens glæder til en lille sammenkomst for at ønske os alle og foreningen et godt nytår.
Afdelingen er vært ved et glas, så vi kan udbringe en skål. Hustruer/samlevere er velkomne.

Jubilæumsreception

torsdag den 14. januar kl. 13 - 16
Der vil være lidt at spise og drikke.

Torskegilde

fredag den 29. januar kl. 18.00
I år er det Gule Ærter m/flæsk, grisehaler og pølse
derefter kaffe m/småkager
Kr. 85,Efter maden og de vovede historier, er der skydning til MUGGEN (den nye).
Kun for medlemmer.
Vel mødt!

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

AKTIVITETSPROGRAM
14. november kl. 13.00

Skafning i stuen, Brunkål

26. november kl. 17.00

Pudseaften

05. december kl. 13.00

Julefrokost

19. december kl. 12.00

Glögg og bankospil

26/27. december

Åbent i stuen

09. januar

kl. 12.00

Nytårsmønstring

14. januar

kl. 13.00

100 års reception

29. januar

kl. 18.00

Torskegilde/skydn. Til MUGGEN

27. 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!

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
Fredag - Lørdag
Søndag

11:00 – 22:00?
10:00 – 02:00
10:00 – 22:00?

