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Vi er også på Facebook
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

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

Vi fører næster alt indenfor delikatesser,
deriblandt: Special øl, vine, spiritus,
kaffe og the, chokolade og meget mere.
Vi laver også flotte gavekurve.
.

Sidste nyt fra formanden
Så er solen ved at få magt og der er travlt alle steder i haverne i lystbådehavnen og i
Marineforeningen.
Det er det første normale år siden Corona holdt sit indtog, og hvor er det dejligt at vi
igen kan mødes uden restriktioner og mundbind.
Vi kunne afholde vores Generalforsamling sidst i februar, og det forløb stille og
roligt. Der var 2 nye medlemmer som fik overrakt deres medlemsemblem og budt
velkommen i foreningen. 4 mand skulle have 50 års tegn, 1 skulle have 40 års tegn
og 2 skulle have 25 års tegn. Årets Mariner blev i år Ronny Jørgensen, Ronny har
gjort et stort stykke arbejde for foreningen og møder altid når vi kalder. Erik og Jens
Renè blev tildelt Marineforeningens hæderstegn i sølv, for deres store arbejde i
bestyrelsen og foreningen. Herfra skal lyde et stort tillykke til jer alle. Der var
genvalg til alle som var på valg. Kassereren havde et ønske om en
kontingentforhøjelse med 50kr. og det blev vedtaget enstemmigt. Klokken 1145
kunne formanden sige tak for god ro og orden og flaget blev halet ned, og så gik
man over til biksemaden, der blev hygget til langt ud på eftermiddagen.
Sangkoret var vært ved årets første 30 kr. frokost, det blev en dejlig dag med god
mad og glade gæster.
Vi havde fået vores Landsformand Steen Engstrøm til af komme og holde et foredrag
om sin vej fra Kadet til Landsformand for Danmarks Marineforening. Det blev et
spændende foredrag, hvor Steen også kom ind på Marineforeningen i fremtiden,
ærgerligt at der kun var mødt 15 mand op.
Næste arrangement i foreningen er Fregatskydningen sidst i Maj.
Det bliver dejligt igen at kunne mødes på skydebanen til en dejlig festlig dag i Korsør
Marineforening.
Pas godt på jer selv og hinanden derude. Vi ses i Marinestuen.

Lindy

Mindeord
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at
Jan Kim Jensen
Ole Stig Pedersen
Anders Friis
Harly Dybbro
Ole Hansen
Bent Vinholdt Pedersen
Er gået fra borde.

Æret være deres minde.
Nye medlemmer af Marineforeningen.
Palle Piil Jensen
Peter Herluf Jørgensen
Lars Lyng Thørholm
Finn Peter Larsen
Jonas Seliger Svare Keller
Nicolai Grønlund

I ønskes velkommen i afdelingen

Opdateret tilbud fra

Sæt, bestående af: Blå blazer, hvid skjorte og grå benklæder…… kr. 2.400,Udskiftning af knapper …………………………………………….. kr. 150,Påsyning af emblem ………………………………………………… kr. 100,-

Ønsker man ikke hele sættet, men f.eks. blazer + benkl. gives der 15% rabat.

Fødselsdage

80 år
Kurt Steen Jensen
Torben Lindholm
Erik Wilhjelm Kjær
Benny Valdemar Christensen

05.06.22
22.06.22
23.07.22
20.08.22

75 år
Keld Poulsen Jepsen
Ole Stentoft
Knud Erland Nielsen
Christian B. F. Fischer

29.06.22
25.07.22
25.08.22
27.09.22

70 år
Jens Erik Laursen
Steen K. Jensen
John Mortensen
Mogens Kleis
Ellen Marianne Olsen

29.06.22
03.08.22
27.09.22
29.09.22
30.09.22

65 år
Bjarne Brink Henriksen
Jan Nordby Andersen
Bo Wieth Ebbesen
Peter Branstrup
Kim H. Christensen

07.06.22
10.06.22
23.06.22
19.07.22
17.09.22

60 år
Bjørn Michael Brichs
Johnny Henriksen
Ditte Dyreborg
Benny Mortensen

14.06.22
22.08.22
20.09.22
21.09.22

40 år
Michael Mellon Kanstrup

14.09.22

30 år
Morten Toftegaard Nielsen
Jacob Borup Jensen

Marineforeningen ønsker tillykke!

03.06.22
18.09.22

Redaktionsrullen

På trods af den optimistiske tone i Sidste nyt fra formanden, så må jeg desværre komme
lidt Malurt i bægeret her i indlægget.
Som det fremgår af kassererens indlæg, så har tidens realiteter også ramt vores afdeling.
Det kan jo desværre ikke være anderledes for os, end for alle andre her i samfundet. Jeg
synes ikke det er så lang tid siden, at man i supermarkedet kunne fylde en stor indkøbspose
for en god ”hund”. Nu skal man da mindst op på noget over det dobbelte, for ganske
almindelige fornødenheder, men også energipriser i hjemmet er fløjet i vejret. Så det er
desværre ikke længere muligt at holde prisniveauet på det samme som det har været
gennem snart mange år, hvilket vi i bestyrelsen beklager, men er nødt til at forholde os til.
En anden ting, som har ramt afdelingen er, at rigtig mange af de frivillige, som altid førhen
trådte til ved arrangementer, ikke længere er iblandt os, er ramt af sygdom eller bare har
opnået en alder, som sætter en stopper for den fysiske aktivitet. Det gør at vi i bestyrelsen
har svært ved at afvikle arrangementer, uden at vi selv bliver ”Tordenskjolds soldater”.
Dette ved vi dog ikke rigtig hvad vi kan gøre ved…, men det er ikke noget vi kan blive ved
med uden det vil komme til at gå ud over nogle arrangementer og aktiviteter.
Sangkoret har øvet hver anden tirsdag aften hele vinteren og foråret, men vi har næsten
ingen aktiviteter uden for stuen. Det ser umiddelbart heller ikke ud til at der bliver nogen
foreløbig. Men vi holder jo også snart sommerferie.
Næste distriktsmøde er i Holbæk d. 9. september.

Med orlogshilsen, samt ønske om en herlig sommer…
Redacteuren
Deadline næste nr.: 4. september 2022.

Sommerudflugt 2022, lørdag d. 6. august

Årets Sommerudflugt går denne gang til Værftsmuseet i Helsingør, hvor over 100 års
værftsbyggerhistorie vil kunne opleves
Efter godt et par timers rundtur på Værftsmuseet bevæger vi os imod Gilleleje
Marineforening, hvor der vil blive disket op med frokost og hygge
Efter nogle timers hygge med vores gode kolleger i Gilleleje Marineforening bevæger vi os
atter hjemad imod Korsør efter en forhåbentlig dejlig dag
Som det har været tilfældet de senere år 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 tidligere heldigvis har været 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 venligst i dén forbindelse for at medbringe rigeligt med mønter ☺
Tidsplan for dagen:
Kl. 07.30 – 08.15 Morgenbord for de tilmeldte morgenfriske ☺
Kl. 08.30 – 11.00 (ca.) Transport til Værftsmuseet i Helsingør
Kl. 11.00 – 13.15 Besøg på Værftsmuseet
Kl. 13.20 – 14.00 (ca.) Transport til Gilleleje Marineforening
Kl. 14.00 – 17.00 Frokost, samt hygge i Gilleleje Marineforening
Kl. 17.00 – 19.30 (ca.) Hjemtransport mod Korsør
Priser:
Sommerudflugt 2022 Kr. 350,00 pr. person
Max. 50 tilmeldte – så det er ”først til mølle”...
Morgenbord
Kr. 20,00 pr. person
Tilmelding kan ske fra og med lørdag d. 9. juli 2022

Uhyre vigtig ny information!

Pilsneren er steget, mine herrer – så nu serverer vi den i Champagneglas!
Ærede medlemmer.
Bemærk venligst at jeg starter pænt – som kasserer er det min pligt at informere bestyrelsen
om foreningens økonomi, dette sker ved hvert eneste bestyrelsesmøde, så er alle klar over hvad der
foregår.
På bestyrelsesmødet den 9. maj – måtte jeg derfor informere bestyrelsen om en voldsom stigning i vore
udgifter til El-Vand og Varme. Udgifterne for hele 2021 var kr. 23.825,-. Men alene for 1. kvartal i 2022 har
vi betalt kr. 17.628,-. Vi var dog nedlukket i store dele af 2021, men huset er blevet opvarmet – og
køleskabene har kørt, - så forbruget har ikke været væsentligt lavere i 2021.
Set i lyset af denne voldsomme stigning, samt stigninger på alt andet, og mindre indtægter i stuen, er vi
som bestyrelse nødt til at gribe ind. Den nyligt vedtagne kontingentforhøjelse på kr. 50,- er næsten væk på
grund af stærkt stigende inflation – og vi har ikke engang fået pengene endnu, samt en stigning på kr. 10,pr. medlem til Hovedforeningen.
Bestyrelsen har derfor prøvet at finde en rigtig god løsning – det lykkedes ikke, den eneste knap vi kan
dreje på, er en forhøjelse af priserne på øl og vand.
I 1998 satte bestyrelsen prisen op på øl fra kr. 8,- til kr. 10,- , det vil sige at bestyrelsen ikke har korrigeret
ølpriserne i 24 år.
Nu sætter vi prisen op på øl og vand – en voldsom stigning men desværre nødvendig!!!
Fra den 1. juni 2022 vil øl og vand i stuen koste kr. 15,Den sidste store festlighed med billige øl og vand bliver derfor Fregatskydningen den 28. maj.
- nyd det, og glæd jer over alle de år hvor øl og vand har været billige.
På bestyrelsens vegne,
Erik Christiansen
Kasserer

Jubilarer fra Søværnet 2022
Jubilarstævne på Holmen 28. august
Hovednr.
48855

70 år
Keld C. Due

Årgang
1952

60 år
42540

Oluf Starrup

1962

45635

Kai Lundholm Jensen

1962

58120

Kurt Steen Jensen

1962

77062

Willi B. Vingaard Jensen

1962

50 år
47041

Tommy Brøgger Larsen

1972

47857

Lindy B. Olsen

1972

62515

Jens Jørgen Aaby Nielsen

1972

64851

Steen Christiansen

1972

66106

Tom Andersen

1972

66240

John A. Hansen

1972

74388

Hans-Arne Olsen

1972

74636

Hans Boie Hansen

1972

76030

Erik Christiansen

1972

80929

Flemming Chr. Andersen

1972

81097

Ivan Sørensen

1972

81113

Leif Stage

1972

81650

Dan Brix Laugesen

1972

40 år
69327

Bengt Ole Neumann Nielsen

1982

25 år
72615

Dan Olsen

1997

Vi siger tillykke til jer alle med et trefoldigt leve.
For tilmelding til jubilarstævne, Se i UNDER DANNEBROG!

BILLARD

Værd at vide.
Blazer.
I 1845 lod chefen om bord i det britiske krigsskib ” Blazer”
Sin besætning iklæde blå og hvidstribede Jersey-jakker af den slags, som senere blev
almindelige for cricketspillere. Sådanne jakker har efter omtalte skib fået navnet ”Blazere”

Dannebrog.
Endnu for halvanden hundrede år siden måtte der kun flages med Dannebrog til søs samt
på Holmen og Kronborg. I 1833 blev det ligefrem ved lov forbudt at flage med det i land, og
først i 1854 blev dette forbud ophævet.

Kold fyrbøder.
I de kulfyrede orlogsskibe havde man gerne en fyrbøder i overtal. Han kunne træde til, hvis
en af de andre blev syge. Til daglig satte han sjældent sine ben på fyrpladsen. Til gengæld
udførte han forskellige andre jobs og var en slags oppasser for sine kammerater. Han gjorde
bakstørn osv. hans officielle stilling om bord var ” Kold fyrbøder”.

AKTIVITETSPROGRAM 2022
Lørdag d. 6. august kl. 0730

: Sommerudflugt

Torsdag d. 25. august kl. 1400

: Pudsedag

Lørdag d. 27. august kl. 1000

: Åbent hus i stuen og på FLS KOR

Mandag d. 29. august kl. 1000

: Krans i Rådhushaven

Lørdag d. 3. september kl. 1800

: Skipperfest

Mandag d. 5. september kl. 1000

: DK udsendte

Lørdag d. 15. oktober kl. 1300

: Åleskafning

Lørdag d. 3. december kl. 1300

: Julefrokost

Lørdag d. 17. december kl. 1200

: Juleafslutning m/ Glögg og banko

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! Hvis der kommer ændringer før næste nummer, så annonceres dette på
hjemme- og facebook siden, samt ved opslag i stuen.

ADRESSEÆNDRING

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

AFS:
KORSØR
MARINEFORENING
SØBATTERIET 3
4220 KORSØR

