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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 sommeren ved at være slut og her i foreningen har vi haft travlt det sidste stykke tid.
Den 27. aug. Var der Maritimt folkemøde i Korsør, der var åbent hus på flådestationen og vi
holdt åbent hus i Marinestuen. Der var godt besøgt alle steder, trods en truende vejrudsigt,
men det holdt tørvejr. Vores altid gode og friske gaster i sangkoret gav den gas lørdag
eftermiddag ombord på Caroline S. masser af dejlige mennesker besøgte stuen, og det gav
da også nogle nye medlemmer, så det var en god dag. Den 28. aug. Var der jubilarstævne
på Holmen, og vi var 3 mand her fra afd. som tog derind, det blev en dejlig dag med en god
stemning og møde med folk man ikke havde set i 50 år, vi var 20 jubilar her i Korsør, så det
er lidt ærgerligt at kun 3 deltog. Den 29.aug kransenedlæggelse i rådhushaven ved vores
mindesten over de faldne her i Korsør i 1943, vi var 10 mand fra foreningen og deltagelse
fra FLS Korsør, trods stor parade for Dronningen. Den 20.aug. havde Kommunen lånt
Marinestuen til modtagelse af alle de gæster som skulle ombord i Kongeskibet for at hilse
på Dronningen, det blev en lidt anderledes aften i stuen end vi er vant til, der var et stort
opbud af politi og PET, og så var vi på plads med fem mand. Vi fik også besøg af
tamburkorpset, og det er altid hyggeligt, det er nogle friske folk.
03.sep. var der fest i Marineforeningen, det var skipperfesten som vi ikke har holdt i et par
år pga. Corona. Det blev en rigtig god aften med en masse glade mennesker og dejlig mad
og drikke. Jens var på plads og leverede som altid en masse god musik, og der blev danset
til over midnat, en rigtig god fest.
05.sep. National flagdag, vi mødte 12 mand på FLS Korsør kl.7.30 og blev ført til
flagbastionen hvor der blev sat flag kl.0800 derefter var der taler ved Borgmesteren og
chefen for Flådestationen, efter ceremonien var der morgenkaffe og brød i kantinen. Kl.
9.30 var vi på plads i rådhushaven for sammen med chefen for FLS. og de blå baretter at
lægge blomster ved mindestenen for de to Korsør drenge som faldt i Afghanistan.
Ja der har været meget at se til her på det sidste, men det er altid med glæde og stolthed at
vi repræsenterer Marineforeningen.
Vi går nu ind i den mørke tid og måske også kolde tid. Men vi vil prøve at holde varme og lys
i stuen, så vi kan mødes i weekenderne og til nogle hyggelige arrangementer, så mød op og
få en snak og lidt hygge.

Pas godt på jer selv og hinanden derude. Vi ses i Marinestuen.

Lindy

Mindeord
Vi har med sorg modtaget meddelelse om, at
John Hansen
Flemming Jensen
og
Vilhelm A. Bøge,
er gået fra borde.

Æret være deres minde.
Nye medlemmer af Marineforeningen.

Tobias Tømmerup
Tonny Pedersen
Erik Ingolf Tvedt
Hans Carl Jensen
Peter Dal Hansen
Gurli Hansen

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
Henning Bach
Ib B. Århof

17.10.22
06.11.22

75 år
Verner Jappe
Marianne Carstensen
Jens S. Bahnsen
Reimer K. Bøgild

06.11.22
30.11.22
03.12.22
18.01.23

70 år
Hans Arne Olsen
Steen Christiansen
Erland Jørgensen
Henrik Arne Olsen
Lindy B. Olsen

13.11.22
14.11.22
07.12.22
12.01.23
31.01.23

60 år
Henrik Wenzel Kristoffersen
Michael Bo Nielsen
Benny H. Johnsen

22.12.22
25.12.22
29.01.23

50 år
Ronnie Jappe

05.12.22

30 år
Nikolaj Chr. Brandt

20.12.22

Marineforeningen ønsker tillykke!

Redaktionsrullen
Nu er det efterårets og vinterens aktiviteter som står for døren og jeg håber at rigtig
mange medlemmer vil bakke op om de mange gode arrangementer som bestyrelsen
serverer, og så i øvrigt kikke ind i stuen i weekenderne til en snak og lidt hygge.
Det er jo blevet en anden og anderledes dagligdag vi har fået ind på livet efter krigen i
Ukraine startede. Som de fleste mærker, medfører det bl.a. store prisstigninger, som i høj
grad også rammer vores afdeling. Bestyrelsen vil bestræbe sig på, stadig at lave gode
arrangementer til gavn og glæde for Jer medlemmer, men desværre vil det have forøgede
omkostninger. Derfor vil I fremadrettet opleve at prisen på de enkelte arrangementer vil få
et lille nyk opad. Vi håber dog at det er til at leve med.
Medlemstallet er desværre faldende på landsplan, men her i afdelingen holder vi stadigvæk
skansen. Vi ser dog gerne, at alle gør en kraftig indsats for at skaffe flere medlemmer. Der
er stadigvæk mange orlogsgaster fra de store indkaldelser i 70érne, 80érne og 90érne, som
vandrer ”ensomme og forladte” rundt ude i samfundet og slet ikke er opmærksomme på, at
de kan komme ind i varmen hos os. Der er jo også blevet adgang til at optage andre, som er
interesseret i det maritime miljø. Så kom bare i gang…..
Fremover vil afdelingens bank kontonummer kunne ses på side 3 i bladet, under
Kassereren. Dette således at hvis der fremover opleves problemer med at betale
kontingent, så kan man overføre til denne konto.
Billeder rundt omkring i bladet er fra: Sommerudflugten, pudsedag, Dronningebesøget og
Flagdagen.
Som jeg plejer i årets sidste udgave, vil jeg hermed indkalde til Generalforsamling, som
finder sted den 25. februar 2023, kl. 1000 i stuen. Dagsorden følger i næste nummer.
Så vil jeg slutte med at ønske alle læsere dejligt efterår og vinter, samt en god jul og et
godt nytår…
Med orlogshilsen…
Redacteuren
Deadline næste nr.: 30. december 2022.

Kommende arrangementer

Lørdags- frokost til 50 kroner
den 1. oktober, kl. 1300
Det er ”Den Nordatlantiske bager” Benny Johnsen, som står for maden.
Tilmelding og betaling i stuen.

Åleskafning
Lørdag den 15. oktober kl. 13.00

Gode stegte ål m/kartofler og persillesauce. Spis hvad du kan, kun kr. 225,00
Tilmelding og betaling i stuen

Portvinsaften
Torsdag den 17. november kl. 1900
Vores vinhandler kommer med diverse portvine som han vil præsentere og vi kan
smage på, og hvis noget af det falder i jeres smag, har han med så man kan købe et
par flasker.

Tilmelding senest den 13. november.

Pudsedag 24. november fra kl. 1400
Så skal stuen lige shines op inden julen.
Der vil være skafning efter pudsningen.
. . . oOo . . .

Julefrokost, lørdag d. 3. december, kl. 1300.
Menuen er Ikke fastsat endnu, men den bliver god…
Pris, kr.: 200,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.
Tilmelding fra lørdag d. 5. november.
---oOo---

Juleafslutning lørdag d. 17. 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.

Åbning i julen
Juledag og 2. juledag d. 25-26/12 vil der være åbent i stuen (weekend- tider)
Der er lukket i nytårs weekenden.

Nytårsmønstring
Lørdag den 7. januar kl. 1200, mødes vi i stuen for at ønske hinanden godt nytår.
Foreningen er vært ved en genstand til at skåle med, for et godt år.

Torskegilde og skydning til Muggen
Fredag den 27. januar kl. 1800.
Det er denne gang Kogt Torsk med Marstallerdyp.
Tilmelding senest den 22. januar.
Kun for medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes i stuen, lørdag den 25. februar kl. 1000

Værd at vide
Jack Tar:
Den menige i Englands flåde kaldes ofte” Jack Tar – altså Tjære Jack.”
Navnet skyldes, at sømanden i gamle dage, da der ikke fandtes rigtigt søtøj,
Imprægnerede sin beklædning mod vind og vejr ved hjælp af tjære.

Jan Rap :
Tidligere kælenavn for den menige danske orlogsgast.
Navnet bevares på sin vis stadig. En elev i marinen kaldes en ”Rap-unge”

Havfrue-kys:
Blandt hollandske søfolk på besøg i København er der tradition for at kysse Den lille
Havfrue. Hollænderne mener, at kysset bringer held.

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

AKTIVITETSPROGRAM 2022/23
Lørdag d. 1. oktober kl. 1300

: Lørdagsfrokost

Lørdag d. 15. oktober kl. 1300

: Åleskafning

Lørdag d. 12. november kl. 1300

: Julehygge v/ Søren og Vibeke

Torsdag d. 17. november kl. 1900

: Portvinssmagning

Torsdag d. 24. november kl. 1400

: Pudsedag

Lørdag d. 3. december kl. 1300

: Julefrokost

Lørdag d. 17. december kl. 1200

: Juleafslutning m/ Glögg og banko

Lørdag d. 7. januar kl. 1200

: Nytårsmønstring

Fredag d. 27. januar kl. 1800

: Torskegilde og skydning til Muggen

Lørdag d. 25. 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.

ADRESSEÆNDRING

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