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Stuen åben: Lørdag 10-16; Søndag 11-14

Orlogshjemmet og gasbygningen

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

Skydegården
og skydebane
standplads
med observationstønde.

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 går sommeren på held, og i marineforeningen er vi fuld gang med at få efterårets og
vinterens program på plads.
Her i sommer har vi fået malet billardstuen så den står flot som aldrig før, en stor tak til
Kirsten og Carsten for det store arbejde i har lagt i det.
Den 3. august skulle vi afsted på årets sommerudflugt, turen gik til Langelandsfortet og
derefter frokost hos vores venner i Svendborg marineforening. Det blev en dejlig tur som
Jens Renè, Erling og Bo havde tilrettelagt, der var hurtigt en god stemning i bussen, men der
var jo også en god service med og ikke mangel på drikkevare. Efter et par timer på
Langelandsfortet gik turen så til Svendborg hvor der blev serveret en dejlig frokost og der
blev vist rundt i det dejlige hus som Svendborg Mf har, der blev hygget i nogle timer så gik
turen hjem til Korsør.
De maritime dage i Korsør blev som altid en travl weekend for Korsør Marineforening.
Fredag aften underholdt vores fantastiske kor på stejlepladsen, på trods af lidt forvirring om
starttidspunktet blev det en god aften med godt humør og en masse gode sange. Lørdag
skulle Kanonjollen søsættes fra Værftet. Korsør Marineforening havde doneret en
skibsklokke til Kanonjollen, den blev overrakt af formanden og straks monteret ombord, og
derefter blev Kanonjollen døbt CORSØR og den gled i vandet. Det var et flot syn, et tillykke
til FGU og kanonjolle lauget med den meget flotte Kanonjolle, efter søsætningen var vores
kor igen på plads og gav et par numre i værftshallen. I stuen var der travlt. Det åbne hus
arrangement havde fået mange til at lægge vejen forbi stuen, så der var nok at se til for
barvagterne. På Flådestationen havde Marineforeningen igen i år en stand, hvor der var
mange forbi for at få en snak og info om Marineforeningen.
Den 29. august blev der som altid nedlagt en krans og blomster, ved vores mindesten i
rådhushaven, vi stillede med 10 mand og 2 fra Flådestationen. 5. september stillede vi med
10 mand ved morgenparaden på flådestationen og derefter blev der lagt blomster ved
Gardermindestenen i rådhushaven. Årets skipperfest blev en dejlig fest, vi havde inviteret
vores nye landsformand og frue så vi rigtigt kunne byde Steen og Lene velkommen i
Marineforeningen.
Vi er nu på vej ind i den mørke og kolde tid, men der er altid lys og varme i marinestuen, så
kik ned til lidt hygge og en god snak.
Med orlogshilsen

Lindy

Mindeord
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at

Gunnar Arne Hansen,
Leif Petersen Paaske
og

Gunnar Schwieker
er gået fra borde.
Vi har mistet tre gode kammerater.
Æret være deres minde.
Lindy Olsen

Nye medlemmer af Marineforeningen
Kenni Heicker
Knud Viggo Hansen

I ønskes velkommen i afdelingen.

Oversigtskort over Auderødlejren. Sidder på vagtbygningen.

Fødselsdage
90 år.
Mogens Stjernquist

20.01.20
85 år.

Adler O. Striberg

30.12.19
80 år.

Rudolf Jensen
Erik Benee Petersen
Arly Kjeldsholm
Jørgen W. Jensen
Vagn Bjerge Jensen
Flemming H.G. Sørensen

02.10.19
07.10.19
15.10.19
08.11.19
13.01.20
14.01.20
75 år.

Gorm Erik Christensen
Peter Aastrup Christensen
Flemming Meldal
Jørgen H. Holm

25.10.19
20.11.19
19.12.19
02.01.20
70 år.

John A. Hansen
Knud E.V. Rasmussen
Niels Ingolf Knutson

25.10.19
28.10.19
13.12.19
65 år.

Christian Jensen
Jørn Kanstrup
Per Christiansen
Steen Nielsen
Per Haagensen

02.10.19
07.10.19
01.11.19
11.01.20
16.01.20
60 år.

Steen Eiler Engstrøm
Bjarne Jensen
Kim Mic. Jensen

11.10.19
29.11.19
21.01.20
50 år.

Bo Olsen
Claus Søndergård Jensen
Mads La Cour Sigumfeldt

24.11.19
07.12.19
27.12.19
40 år.

Stefan Aarup Erichsen

13.01.20

Marineforeningen ønsker tillykke!

Redaktionsrullen
Som jeg plejer i årets sidste udgave af medlemsbladet, vil jeg hermed indkalde til ordinær
Generalforsamling, som finder sted den 29. februar 2020, kl. 1000 i stuen. Dagsorden
følger i næste nummer.
Efter Hans Slesvig stoppede med at uddele bladet, prøvede jeg da årets andet nummer
udkom, at stille det ned i stuen førstkommende lørdag. Det viste sig, at rigtig mange selv
hentede deres eget blad og mange tog blade med og uddelte til deres omgangskreds af
medlemmer og til de som bor i nærheden af dem selv. De tiloversblevne blade gik Heidi ud
med. Det fungerede så godt, at jeg gentager det med dette blad. Hvis det går lige så godt,
vil jeg fortsætte med dette fremover. Jeg vil bringe en stor tak til Hans for alle de år han
kørte ud med bladet. Tak Hans.
I dag hvor alle har mobiltelefoner vil bestyrelsen henstille til, at man selv bestiller TAXA
hvis man har behov for transport fra stuen. Vi vil ikke længere benytte automat-bestilling
fra vores fastnet telefon, da det alligevel ikke fungerer tilfredsstillende.
Søndag den 1. september var der for sidste gang, åbent hus i den tidligere Søværnets
Grundskole Auderød. Lindy, Jørgen Olsen og jeg besøgte stedet ”hvor det hele startede”.
Der kom ca. 100 besøgende og der var adgang til hele området og alle bygninger. Den nye
ejer fortalte om hans visioner om at skabe et område med ældre-/plejebeboelse,
feriecenter, fritid/idræt, mm. Det var dog et lidt trist gensyn idet det hele så noget
forfaldent og medtaget ud, men det var alligevel godt at tage afsked med lejren. Jeg bringer
et par fotos fra lejren rundt omkring i bladet.
Så vil jeg slutte med at ønske alle læsere et hyggeligt efterår og en dejlig vinter, samt en
god jul og et godt nytår…
Med orlogshilsen…
Redacteuren
Deadline næste nr.: 22. december 2019.

Kommende arrangementer.

ØLSMAGNING, torsdag d. 3. oktober kl. 1700
Albani bryggeriet sender en repræsentant, som vil fortælle om deres produkter, som vi kan
prøvesmage denne aften og det er gratis at deltage, så alle skulle kunne være med.
Tilmelding i stuen.

MINI- frokost, lørdag d. 2. november kl. 1200
Henning & Carsten gentager succesen fra i foråret, med at fremtrylle lidt lækkerier, som
passende kan skylles ned med lidt øl og snaps. Som sidst er det til en meget fornuftig pris.
Tilmelding i stuen senest den 27. oktober

Pudsedag d. 28. november, fra kl. 1400
Mød op denne eftermiddag og hjælp til med, at få stuen gjort præsentabel til Julefrokosten.
Der bliver som vanligt udbakket lidt til gane og hals når arbejdet er færdigt og godkendt.

Julefrokost, lørdag d. 30. november, kl. 1300.
Menu:
Røde/hvide sild m/karrysalat, æg, rejer. -Frikadeller m/rødkål. -Mørbradbøf m/brune løg/champignon.
Lun leverpostej m/bacon/champignon/sky. -Rullepølse m/løg/sky. -Tarteletter m/høns i asparges.
Ribbensteg m/rødkål. -Sylte m/rødbeder/sennep. -Røget laks m/rævesovs/asparges. -Forskellige oste
m/druer.

Pris, kr.: 170,Derefter dans på dækket til de dejlige toner fra vores musiker Jens.
Der vil også være pakkeauktion, så medbring gerne en gave i prisklassen 25-30 kr…, eller?
Tilmelding fra lørdag d. 2. november.
---oOo---

Juleafslutning lørdag d. 14. december, kl. 1200
Der bliver udgivet Glögg m/æbleskiver, som vi hygger os med og når det er fortæret,
startes bankospillet om de gode gevinster.

Som det efterhånden er blevet en tradition, vil Lindy og Lise-Lotte åbne stuen
Juledag d. 25. december fra 10 til???

Der vil også være åbent i stuen den 28./29. december efter sædvanlige
weekend tider.

Nytårsmønstring
Lørdag den 4. januar, kl. 1200
Vi mødes for at ønske hinanden og foreningen et godt nytår.
Afdelingen er vært ved et glas til at skåle med.

Torskegilde, fredag den 31. januar kl. 1800.
Der serveres Kogt torsk m/marstallerdyp,
derefter kaffe og småkager, pris kr. 90,Efter maden og diverse historier og vittigheder, går vi over til ”skydning til Muggen”
Tilmelding fra d. 4. til d. 26. januar.
Denne aften er kun for medlemmer.

Den nye ejer fortæller om fremtiden foran vagtbygningen.

Nyt fra Billard
Så kom vi i gang med årets billardturnering. 22 var mødt op til opstartsmøde.
Sidste års vindere fik overrakt deres køer, som var sponsoreret af Marineforeningen,
og ikke af Kent Aastrup, som nævnt i sidste blad. Billardafdelingen siger tak til
Marineforeningen.
Hvis nogen er interesseret i at sponsorere køer til næste år, kan henvendelse ske til
undertegnede.
Dan Olsen

Gymnastiksalen står nogenlunde pæn.
Det var bl.a. her vi lærte alt om FUT
(fysisk udmattelse og tortur)

3. Kompagni, det var her jeg blev indkvarteret da jeg
mødte til tjeneste i 1973...

AKTIVITETSPROGRAM
03. oktober

kl. 1700: Ølsmagning v/ Albani

02. november

kl. 1200: Mini frokost

28. november

kl. 1400: Pudsedag

30. november

kl. 1300: Julefrokost

14. december

kl. 1200: Juleafslutning

25. december

kl. 1000: Åbent i stuen

28/29 december kl. 1000/1100 Åbent i stuen
04. januar

kl. 1200: Nytårsmønstring

31. januar

kl. 1800: Torskegilde

29. februar

kl. 1000: 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!

Korsør Marineforening ønsker
medlemmer og deres familier,
alle på Flådestationen, ved kommunen,
samt vores sponsorer, annoncører og venner af
Marineforeningen

GOD JUL
SAMT
ET GODT NYTÅR

Halsskovvej 19

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)

