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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
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
Min Bodega

v/ Majbritt Ludvigsen

Linde Allé 32 – 5837 4247
9

Linde Alle 38, Tlf. 50768888

Sidste nyt fra formanden
Så blev det forår i Danmark, solen skinner fra en skyfri himmel og det er bare dejligt. I
Marineforeningen kan vi også mærke, at sommeren er på vej. Billardfolket er færdige med deres
turneringer, sangkoret holder også sommerpause og foredrag og frokosterne er sat på hold indtil
efteråret, jo det er blevet forår.
Siden sidste nummer af Kompasrosen har vi holdt generalforsamling, og det blev en god og saglig
generalforsamling, uden de store problemer. Vi sagde farvel til Hans Slesvig som havde valgt at
stoppe efter 4 år i bestyrelsen. Jeg vil hermed takke Hans for hans store arbejde i bestyrelsen og
ikke mindst som vores postbud. Som nyt bestyrelsesmedlem kunne vi byde Viggo Hansen
velkommen og som nye suppleanter blev valgt Johs. Flintholm og Mic. Rasmussen velkommen til
jer begge to. Til de afgående suppleanter Per Haagensen og Klaus Surrow skal også lyde en stor tak
for jeres arbejde i foreningen.
I marts var det så blevet Sirenernes tur til at servere en 30 kr. frokost. Det blev en dejlig dag med
god mad og en masse glade mennesker i marinestuen. Tak til Sirenerne for den dejlige mad, det
skal I nok få lov til igen.
Sidst i marts var det Ditte Dyreborg, som holdt foredrag i marineforeningen. Emnet var
”Ubådssagen” det blev et meget stærkt og interessant foredrag. De 65 personer som var mødt op,
fik virkeligt noget med hjem. Tak til Ditte for et godt og spændende foredrag.
I april var det Brdr. Jørgensen som endnu engang fik rigget en mini frokost til i marinestuen. Det
var der 52 personer som nød godt af. Der blev serveret lidt lunt og godt. Efter maden blev der
hygget til langt ud på aftenen. En stor tak til Henning og Carsten for maden og tak til Dan for at
holde åbent i baren. Vi ser frem til efterårets og vinterens små kulinariske overraskelser fra jeres
side.
Den 7. maj afholdt Flådestation Korsør deres pensionistdag her i Marineforeningen. Der var som
altid fuldt hus og en god stemning, det er dejligt at se pensionisterne hygge sig her i stuen.
Tak til personalet for deres store arbejde.
Marineforeningen går jo ikke helt i stå fordi solen skinner. Sangkoret er inviteret til at synge ved
flere arrangementer i løbet af sommeren og Korsør Marineforening deltager ved Valdemarsdags
arrangementet den 14. juni, og vi er med ved de Maritime dage i august. Vi har en stand på
Flådestationen og der er åbent hus i Marinestuen. Som i ser er der altid liv i vores gamle forening.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en god sommer, vi ses i Marinestuen.
Med orlogshilsen

Lindy Olsen

Mindeord.
Vi har med sorg modtaget meddelelse om,
at vore gode kammerater;

Peter Hoffmann Jensen,
Ove Krebs
og
Laust Nissen
er gået fra borde.
Vi har mistet tre gode Kammerater.
Æret være deres minde.
Lindy Olsen.

Ny Medlemmer i Afdelingen
Michael C. Aksenberg
Per Cowell
Michael H. Jensen
Steen I. J. Andersen
Mogens Kleis

I ønskes velkommen i Marineforeningen

Fødselsdage
80 år
Knud Svendsen
Flemming Jensen

25.06.19
15.08.19
75 år

Erik Borg
Kaj Normann Brogaard

15.06.19
26.09.19
70 år

Kurt Høst Petersen

06.09.19
65 år

Bo Chr. Nielsen
Niels Erik Pedersen
Jens Chr. Hansen
Bob Willy Schultze

03.06.19
01.07.19
13.07.19
19.08.19
60 år

Peter Kjeldsen
Frank Fabricius Høeg
Bøje Lynge Heicker

19.06.19
20.06.19
20.06.19
50 år

Claus Ronnie Hansen

13.09.19

Marineforeningen ønsker tillykke!

Redaktionsrullen.
Hermed årets 2. udgave af medlemsbladet som dækker juni til og med september.
Ved Torskegildet, blev ”Muggen” vundet af Viggo Hansen. Tillykke til Viggo
På Generalforsamlingen udnævnte vi Erling Jensen til Årets Mariner og Dan Olsen blev
tildelt afdelingens Hæderstegn. Tillykke til Erling og Dan.
Sangkoret har udskudt afslutningsarrangementet efter vinterens øve-aftener til den 22.
juni, efter vi har sunget til Bromarkedet i Teglværksparken.
De næste arrangementer er Sommerudflugten den 3. august, opstart Billard 16. august,
Skipperfesten den 7. september og Åleskafning d. 12. oktober, men glem nu ikke
mindedagen for Flådens sænkning 29. august hvor vi lægger krans ved mindesmærket i
Rådhushaven, samt Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september, hvor vi samles i
stuen og går på Flådestationen og deltager sammen med dem.
Jeg har lagt nogle fotos i de tomme annoncefelter, som viser ”Springerens” transport til
Langelandsfortet.
Og så ønsker jeg at I alle må få en herlig sommer.

Redacteuren.
Deadline til næste nr.: 8. september.

Jubilarer fra Søværnet 2019

Hovednr.
35027

70 År.

Årgang

Knud Åge Madsen.

1949

65 År.
43393

Adler Striberg.

63448

Ole Dyrby.

1954
”

60 År.
42514

Edward Jelen

62119

Erik Bene Petersen

44189

Geert Wagner Hansen

79163

Jørn G. Mikkelsen

72717

Sverri Salmony

3064

Vagn Bjerge Jensen

1959
”
”
”
”
”

50 År.
73310

Erland Jørgensen

1969

72072

Erling Poulsen Jepsen

83373

Hans-Erik Bomholt Rasmussen ”

82538

Henry O´Connor

58121

John Fejer Nielsen

83352

John Hansen

65936

Jørgen B. Nielsen

”

65973

Klaus E.F. Jensen

”

81710

Knud Petersen

”

59412

Niels Andreasen

”

74883

Peter Laursen

”

”

1969
”
”

40 År.
63452

Benny Mortensen

1979

25 År.
82924

Ronnie Jappe

1994

-------------------- O---------------------Vi ønsker tillykke.

For tilmelding til jubilarstævne, se i
Under Dannebrog.

Hermed et indlæg fra afdelingens svar på brødrene Price:
Fra 25 kroners holdet.
Det som startede lidt for sjov, har vist sig at være rigtig sjovt. Sikke dog en opbakning. Det har virkelig overrasket os positivt.
Selv om det jo tager et par dage at lave lidt frokost, så er det jo det hele værd, når man ser, at der
dukker 50+ op i stuen på sådan en helt almindelig lørdag. Og sidst kunne Dan fortælle at man ikke
var færdig med at ”spise” før klokken 21.
Vi holder lige lidt sommerferie, men vil helt sikkert bruge lidt tid, til at finde ud af noget vi kan bikse
sammen til efteråret, når vi prøver igen.
Men herfra skal der lyde en kæmpe tak for opbakningen og vi håber at vi ses igen.
Med ønske om en god sommer til jer alle sammen.
Henning og Carsten

Skipperfest, lørdag den 7. september, kl. 1800
Med musik og dans på dækket

Menu

Festmenu
Pris 195 kr./næse
Tilmelding i stuen fra d. 10. august – 1. september.

Krans i Rådhushaven 29. august kl.1000.
Vi mødes i uniform lidt i ti og lægger krans ved mindesmærket.
Derefter forlægges til stuen til en ”mindestund”.

Flagdag d. 5. september.
Vi mødes i Stuen ca. 0715 og går kl. 0730 samlet med flaget til Flådestationen.
Der vil være morgenskafning efter flaghejsningen.
Derefter lægges blomster i Rådhushaven.

OBS!

Der vil samme dag fra kl. 14 være pudsning af effekter i

stuen, så den kan præsentere sig til Skipperfesten. Efter pudseriet vil
der blive udbakket lidt vådt og tørt til pudsegasterne.

Åleskafning
Lørdag den 12. oktober kl. 13.00

Gode stegte ål m/kartofler og persillesauce
Spis hvad du kan
Kun 185,00
Tilmelding og betaling i stuen fra d. 14. sept. – 06. okt.

Sommerudflugt 2019, Lørdag 3. August
Årets Sommerudflugt går i år til Langelandsfortet, hvor vi får mulighed for
at opleve ”Den kolde krig” på næsten nærmeste hold.
Efter ca. et par timers besøg på Langelandsfortet bevæger vi os imod
Svendborg Marineforening, hvor der vil blive disket op med frokost.
Efter nogle timers hygge med vores gode kolleger i Svendborg
Marineforening bevæger vi os atter hjemad imod ”hovedøen”.
Som det var tilfældet i 2018 er det også i år Englunds Busser, der står for
transporten.
Der vil traditionen tro også i år være mulighed for, at tilmelde sig et
morgenbord inden afgang, hvilket der som regel heldigvis er stor tilslutning
til. Det er med til at lægge et hyggeligt grundlag for en herlig stemning
under køreturen.
Køb af drikkevarer og snacks under køreturen vil der selvfølgelig også være
mulighed for. Sørg for at medbringe rigeligt med mønter ☺ (samt
Veterankort, hvis I skulle ha’ fået erhvervet jer sådan ét).
Tidsplan for dagen :
Kl. 07.30 – 08.15
Kl. 08.30 – 10.30 (ca.)
Kl. 10.45 – 12.45
Kl. 13.00 – 14.00 (ca.)
Kl. 14.00 – 17.00
Kl. 17.00 – 19.00 (ca.)

Morgenbord for tilmeldte
Transport til Langelandsfortet
Besøg på Langelandsfortet
Transport til Svendborg Marineforening
Frokost, samt hygge i Svendborg Marineforening
Hjemtransport mod Korsør

Priser :
Sommerudflugt 2019
Morgenbord

Kr. 300,00 pr. person
Max. 50 tilmeldte – så det er ”først til mølle”...
Kr. 20,00 pr. person

Tilmelding kan ske fra og med lørdag d. 6. juli 2019

AKTIVITETSPROGRAM
03. august

kl. 0730 : Sommerudflugt

29. august

kl. 1000: Krans i Rådhushaven

05. september

kl. 0800: Flagdag (mødetid 0715 i stuen)
Kl. 1400: Pudsedag

07. september

kl. 1800: Skipperfest

12. oktober

kl. 1300: Åleskafning

30. november

kl. 1300: Julefrokost

14. december

kl. 1200: Juleafslutning
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!

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

Halsskovvej 19

BILLARD
Så fik vi overstået endnu en turnering i billard for både damer og herrer.
Afslutningen gik son forventet godt, med god mad, som Henning og Carsten stod for, så vi siger tusind tak til dem og tak til Jørgen, som var behjælpelig med at tage baren.
Vi fik også uddelt nogle præmier til de første tre i hver turnering. For damerne blev det på en
tredjeplads, Lene og andenpladsen gik til Majbritt E. Og som vinder for damerne blev det Vita.
For herrerne blev det på tredjepladsen, Kim og andenpladsen gik til Jens René og som vinder
blev det Dan O. Stort tillykke til alle.
Der blev som vanligt uddelt Poppe-pris til både damerne og herrerne. Det blev Vita og Torben
som modtog dem. Fuldt fortjent, tillykke.
Der skal også lyde en tak til mine barvagter, Bo, Jens René, Klaus og Carsten, som står der
hver onsdag, så vi kan komme til billard og hygge. Tak for det.
Ohså en tak til Teglværksparken som vi det seneste år har haft to turneringer imod, en for damerne og en for herrerne. Altid hyggeligt.
Køerne blev i år sponseret af Kent Aastrup. Vi siger mange tak.
Der vil være opstartsmøde , fredag den 16. august kl. 17, i stuen. Tilmelding kommer til at
hænge i stuen.
Tak for endnu et godt år, håber vi ses til det næste…
Dan Olsen.

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)

