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MARINESTUEN
Sdr. Ringvej 13, 

5610 Assens.

Er åben for medlemmerne
 hver lørdag og søndag fra 

kl 1100 til kl 1300

”KOGEHUSET” 

As-

Assens Mar ineforenings medlemsblad udkommer 4 gange årl igt ca 1. januar - 1.april. - 1.juli  
- 1.oktober. Bladet sendes til medlemmer og andre marineforeninger m.m. Oplag ca 250 stk .
 Deadline for bladstof til de næs te nummrer er: 15. februar - 15. maj - 15. august -  15. 

november. 

Ar tikler - billeder - and et stof kan afleveres til redaktionens medlemmer,  eller i marinestuen i 
en lukket kuvert mærket ” Kogehuset”. Tekst må meget gerne afleveres på diskette i f.eks 

”Write format” - eller som e-mail (ove@visit-assens.dk) men også hånd - og maski nskrevne 
manuskrifter modtages gerne. 

”Kogehuset´s” spalter er åbne for alle, så bladets art ikler er ikke nødvendigvis udtryk for  
sens Marineforening´s  holdninger.

Redaktionen.

Ansvarshavende 
Redaktør

Ole Julsrud
Sleipn ervænget 38, 

5610 Assens

64712270
julsrud@mail.tele.dkE-mail:

Annoncer
E rik Wedel

Ladegårdsgade  28

5610 Assens

Layout
Ove Jensen 

Dyrhaugegårde 17, 
5610 Assens

64713935
E-mail: ove@visit-assens.dk

MARINEFORENINGEN
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten 
ved fælles arbej de for denne sag, samt at vedl igeholde forbindelsen og 
kammeratskabsf ølelsen mellem personel, der er eller har været 

tjenstgørende i søværnet.

Telf: 63710023

Indholdet i bladet kan frit citeres med angivelse af kilde: 

WWW.ASSENS-MARINEFORENING.DK

Har du skiftet adresse?

Så husk at meddele det til 
kassereren da vi ikke mod-
tager besked fra Postvæs-
net om adresse ændringer  

25705881 
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Redaktør 
Ove  Jensen 

Dyrhaugegårde 17 
5610 Assens 

64713935 
E. Mail; ove@visit-assens.dk 

 

 
Annoncer Bent Ole Svennevig-

Vesth 
Græsholmvænget 40,1.   

5610 Assens 
20240935 

bent-ole@youseeme.dk 
 

Med redaktør 
Palle Holst 

Berildsvej 44,  
5610 Assens 

23300436 
ph@assens-

marineforening.dk 



 

 

ASSENS MARINEFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE 

FORMAND 

Søren Hansen 

Kingstrupvej 20,5592 Ejby 

22366766 

kingstrup1964@gmail.com 

NÆSTFORMAND 

Ove Jensen 

Dyrhaugegårde 17, 5610 Assens 

64713935 

KASSERER 

Bent Ole Svennevig-Vesth 

Græsholmvænget 40,1.  5610 Assens  

20240935 

SEKRETÆR 

Niels G. Hald –  Andersen 

Stentevej 1 ,5610 Assens 

64715023 

BESTYRELSESMEDLEMMER 

Claus Rasmussen 

Stentevej 15,5610 Assens 

26567497 

Leif W. Nissen 

Pilehøjen 5, 5631 Ebberup 

64741804 

Ole S. Nielsen  

Næsgade 8, 5610 Assens 

22731148 
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Formanden har ordet. side   4 

Efterårs middag     side   5 

Fregatskydning       side   6 

Shanty koret   side   8 

5/9 Arrangement             side  10 

Søndagsmatine               side  11 

Bryggeri inspektion          side  11 

George Stage                  side  12 

Træskibene                      side  13 

Fredagsholdet                  side  14 

Aktivitetsliste                    side  16 

Den vittige side  side  18 



 

 

4. 

Vi kipper med flaget 

Runde dage 

 

 

Halløj  

Så kom vi i gang efter sommerferien med den traditionelle Fre-

gatskydning som var hurtigt afviklet. Der har været evaluering af 

Havnens  dag og Træskibene. Vi var repræsenteret den 5/9, dagen for de ud-

sendte, med efterfølgende morgenkaffe i Marinestuen. Ligeledes var vi tilstede 

med Marineforeningens udstilling i det røde pakhus, da Georg Stage aflagde 

besøg foranlediget af Assens værft. 

Vi forsøger med en Efterårsfest igen i år, jeg ved godt det er Mortens aften. 

Kammeratskabsaftenen den 9/10 vil blive krydret med et foredrag af Mogens 

Højstrup Sørensen. 

Hvis du ligger inde med en historie eller forslag til aktiviteter, så kom endelig 

med det. 

DER ER LAVET AFTALE OM BRYGGERI INSPEKTION DEN 6 NOV 18.00. 

MED ØNSKE OM EN  GOD JUL OG  ET GODT NYTÅR 

Søren 

Ps. Husk nu adresseændring, da jeg har fået besked fra Landskontoret omkring 

returpost. 

Per Erwin Detlefsen 07-10           75 år  

Bent Ole Svennevig-Vesth 27-10           70 år  

Ole Steen Nielsen 16-11           70 år  

Ole Grønnegaard Knudsen 29-11           60 år  

     

     

Formanden har ordet. 



 

 

5. 

 ASSENS AUTOLAKERING

As sens A utolakering

Løimark svej 9
Tlf. 6 4 71 331 3

Så er tiden igen kommet til, at jeg tryller med gryderne. 
Lørdag den 10.11.2018 kl. 18.30. 
 
Menuen vil igen i år være 3 retter efter kokkens humør og  
den koster 225,00 kr. med vine. Uden, er det 150,00 kr. 
 
Der vil blive hængt en seddel op med tilmelding og man kan også tilmelde 
sig på mail til kingstrup1964@gmail.com 
 
HUSK HUSK HUSK. Senest tilmelding er torsdag den 1.11.2018. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Elisabeth og køkkenteamet. 



 

 

6. 

 

 

 Lørdag den 18. august blev 

sensommeren skudt i gang 

med Fregatskydningen. Klok-

ken 08.00 ankom fregatkaptajn 

Henrik Mathiassen til Kogehus-

molen, og efter at havde skrid-

tet fronten af gik vi i samlet trop 

mod Marinestuen til morgen-

skafning med dr. Nielsen.  Da 

klokken blev 09.00 startede 

skydningen, og der var tilmeldt 

35 skytter, og i Hendes Maje-

stæt Dronning Magrethes fra-

vær blev det Hans K. Christen-

sen der skulle afgive det første skud i overværelse af afgåen-

de fregatkaptajn Henrik Mathi-

assen . Derefter gik det stille og 

roligt med velfortjente pauser 

undervejs i skydningen til fre-

gatten blev sænket kl. 12.15 af 

Marineforeningens formand 

Søren Hansen. 

Fregatskydning 



 

 

7.  

 Navn Skud Tittel Skytte 

Store Bramsejl 1 Bådsmand H.K.C 

Forreste Bram-

sejl 

22 Lanternegast Hans P. Skov 

Berginersejl 25 Jolleroer Arly Crone Larsen 

Store Mærssejl 63 Tømmermand Torben Lorensen 

Forreste Mærs-

sejl 

79 Kanoner Leif Marcussen 

Blændsejl 120 Signalgast Bjarne Johansen 

Messan 127 Krudtlanger Ib Helm Pedersen 

Storsejl 166 Kanonkom-

mandør 

Arly Crone Larsen 

Fok 173 Kuglestøber Kian Thorsen 

Krudtkammer 209 Straffegast Niels H. Andersen 

Fregatten 224 Fregatkaptajn Søren Hansen 



 

 

8. 

 

Træskibene & Die Hornblower 

På en af de mange varme sommerdage 
 havde vi besøg af Die Hornblower fra Tarp,  

mens træskibene var i Assens. 
Der var spisning og udveksling af gaver  

mellem Die Hornblower og marineforeningen. 



 

 

9. 

 
Træskibene og besøg af ”Die Hornblower ” fra Tarp 

Bifrost 



 

 

10. 

  

Den 5. september kl. 08.00 mødtes vi på Kogehusmolen. 

Der var mødt 8 flag/faner op, det var 10. gang dette arran-

gement blev afholdt i Assens. Borgmesteren skulle holde 

tale, men havde meldt afbud pga. sygdom, så det blev vice-

borgmester Ena Nørgaard der 

holdt talen. Derefter gik vi til 

Marinestuen hvor der var mor-

genkaffe til de ca. 50 fremmød-

te personer. Da kaffe og rund-

stykker var indtaget var der op-

læg  af Thea Fisker Pedersen. Thea fortalte om sig selv, og 

om hvordan hendes vej gik til Afghanistan. Thea fortalte og-

så om hvordan forberedelser til afrejsen var, og om livet i 

lejrene. 

Det var et rigtigt godt indlæg som 

passede perfekt til dagen. 

 

Flagdag for Danmarks udsendte. 



 

 

11. 

Er du et af de medlemmer der ikke får påmindelse omkring Kammerats-

skabsaften, og lignende på mail så send os din mailadresse, og du vil 

blive informeret om aktiviteter i foreningen. 

Send til: info@assens-marineforening.dk 

HUSK at meddele: ´Hvis du ændrer adresse, telefonnummer eller 

mailadresse. 

 

HUSK at meddele: ´ 

Menuen står på sild, lun leverpostej, lidt lunt og ost. 

Musikken leveres af husets fantastiske duo 

HENNING & TONI 

Prisen er som sædvanlig kr. 50,- 

Hilsen Kian & John 

 

Bryggeri inspektion tirsdag den 6 november 

18.00, tilmelding senest 28 oktober der er 25 

pladser. 

Søndags 

Matiné 

      Søndag 
 

     den 
 

7. oktober 

Søndag 
 
den 
 
4. november 

mailto:info@assens-marineforening.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=husk&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8j1QtlbdhXhwLM&tbnid=ELJuEfhvX8PYDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdraabit.dk%2F2014%2F04%2F26%2Fhusk-generalforsamling-i-draaby-forsamlingshus%2F&ei=keihU7q4HOP8ywOC8YFY&b


 

 

12. 

Måske årets store begivenhed var besøget af skoleskibet 

GEORG STAGE . Skibet anløb havnen fredag og kort tid ef-

ter myldrede , de unge besætningsmedlemmer, eller rettere 

elever i byen. Der var 60 elever og 10 faste besætningsmed-

lemmer. Skibet havde anløbet flere danske 

havne og skulle herefter videre til England, 

hvorefter turen går sydover for at slutte i 

Portugal i slutningen af november. Skibet 

blev jo renoveret på Assens Skibsværft. 

Marineforeningen har tidligere besøgt ski-

bet, men denne gang var der åbent hus på 

skibet om søndagen, samt en udstilling 

som viste faser af renoveringen.  

Skibet skulle afgå fra kaj klokken 16.00, men problemer med 

noget teknisk udstyr forsinkede afrejsen til klokken 21.  

Navnet Georg Stage er jo navnet på en ung mand som om-

kom som 22 årig ved en tragisk hændelse, herefter oprettede 

forældrene en fond med det 

formål at hjælpe og uddan-

ne unge. Skibet er Georg 

Stage nummer to. 

 

Georg Stage 



 

 

13. 

Skibene begyndte at ankomme 15.30, i år deltog der 52 stør-

re og mindre skibe hvilket var 11 mere end sidste år, fra As-

sens kommune var der kun positive tilbagemeldinger, som 

det måske er bekendt er der et "generations skifte" i gang 

hos arrangøren hvilket betyder at vi ikke har fået en direkte 

tilbagemelding fra træskibene, fra handelsstandsforeningen 

var der ligeledes kun positivt de er klar til at deltage igen med 

udvidede åbningstider, fra museet var der kun glade miner, 

de havde fået åbnet nogle private baggårde, som de ikke 

kendte. Det eneste malurt der var til evalueringen var fra poli-

tihjemmeværnet, som ikke følte sig respekteret, da de brugte 

let afspærring som bare blev flyttet. 

Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe. 



 

 

14. 

Støt vores annoncører 
De støtter os ! 

Melvej 8, 5610 Assens 64711414 
 

Aut. El- Installatør Stephan Andersen 
 

En del af  TS  - Gruppen 

Fredagsholdet har været i gang hen over sommeren. Frits har 

mange projekter der skal udføres, og det går holdet så i gang 

med. Der er blevet lagt nyt tag på mellembygningen hen over 

kabyssen og der er blevet malet ude og inde.                                                 

FREDAGSHOLDET 



 

 

15. 

UFFE JENSEN

Assens
Tlf 6471 1095

Glamsbjerg
Telf 6472 12 53

Vi udfører service på: 
Gasfyr - Oliefyr - Stokerfyr - Varmepumper - Ventilationsanlæg 

TLF.: 64 71 56 46  
 WWW.BOEGESKOV-VVS.DK E-mail: mail@boegskov.vvs.dk  

    

Færgegaarden 
BODEGA / KNEIPE 

Strandgade 13  -  5610 Assens 
Tlf 25705881 

Østerhaabs Auto 
Nørre Allé 26 
5610 Assens 

mailto:mail@boegskov.vvs.dk


 

 

16. 

Husk bindende tilmelding i .  

Ved Kammeratskabsaftner senest onsdag  ugen før. 

Aktivitets liste 

Dag Dato & tid Emne Menu Pris kr. 

Søndag 7/10 

Kl. 11.30 

Søndagsmatinè Hvad Kian & John  

finder på 

50,- 

Tirsdag 9/10 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften 

SForedrag af Mogens  

Højstrup Sørensen. 

Gule ærter 

m/ tilbehør 

60,- 

Søndag 4/11 

KL. 11.30 

Søndagsmatinè Hvad Kian & John  

finder på 

50,- 

 

Lørdag  10/11 

Kl. 18.30 

Aften med  

Damer 

Italiensk / 

Fransk 

Menu 

Se     

side 5 

Tirsdag 6/11 

1800 

Bryggeri 

Inspektion 

 0,00 

 Tirsdag 13/11 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Brunkål  60,- 

Lørdag  8/12 

Kl. 14.00 

Byens bedste 

Julefrokost 

 

Byens bedste 

julefrokostmenu 

150,- 

Tirsdag 11/12 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Wienersnitzel 

 

75,- 

Lørdag  15/12 

Kl.11.00 

Julebanko Kl.11.00 Gløgg  

Kl.13.00 Æbleskiver 

 

Lørdag  05/01 

Kl. 11.00 

Nytårsmønstring Portvin & 

Kransekage 

 



 

 

17. 

Østergade 37 
5610 Assens 

Tlf.: 64 71 10 64 

EDB & Internet Support
v/ Ove Jensen Dyrhaugegår de 17, 5610 Assens

64713935  E-Mail: ove@v isit-assens.dk 
Problemer med computeren ?  ----  s å kontakt mig !   

Installering af programmer m.m.- Programmering af internet sider.

Få dine dias digitaliseret-indscannet på en cd. 

Opsætning og tryk af reklamer sa mt  foreningsblade.

Giver gerne faste tilbud - kommer dag - aften - weeke nd.



 

 

18. 

Den vittige side 
 De vågnede midt om natten, og 

konen himlede op: 

- Arne, der er en mus, der piber i 

lejligheden! 

- Hmrgrr ... hvad vil du ha', jeg skal 

gøre? Stå op og smøre den? 

—Det unge par sad foran kaminen 

og nød en hyggelig stund. Konen 

brød tavsheden: 

- Elskede, hvis jeg nu dør fra dig, 

og du gifter dig igen, vild du så 

love mig, at din nye pige ikke bru-

ger mit tøj...? 

- Ork, ja. - I passer slet ikke tøj 

sammen! 

—En temmelig omfangsrig dame 

sagde til sin mand: 

- Du må virkelig købe et rullegar-

din. Den unge mand, der er flyttet 

ind overfor, kan kigge lige ind, når 

jeg klæder mig af. 

- Nåe, du skal se - det varer nok 

ikke længe, før han selv køber et.  

—Maren fra landet skulle være 

pige i huset ved et par i byen. En 

dag gør Maren rent i parrets sove-

værelse og finder et brugt kon-

dom. Hun spørger fruen hvad det 

er... 

Og fruen udbryder: Jamen Maren 

dog, elsker i ikke ude på landet? 

Hvortil Maren svarer: Jow! Men 

dæwlme da ette til skindet falder 

af... 

En sømand og en præst var ude 
og spille golf. Sømanden var ikke 
ret god til det og han råbte "Lort! 
Ved siden af!" hver gang han 
ramte ved siden af. Præsten var 
overbærende de første par mi-
nutter, men så kunne han ikke 
tage det mere. "Lad være med at 
bande. Ellers vil Gud straffe dig." 
Det hjalp ikke, sømanden fortsat-
te. Igen ramte han ved siden af. 
"Sådan noget PIS!. Ved siden 
af!" Igen advarede præsten ham 
"Lad være med at komme med 
sådanne ytringer, ellers vil Gud 
straffe dig!" Det hjalp stadig ikke. 
Ved det næste slag ramte sø-
manden ved siden bolden, fulgt 
af et "Sådan noget forpulet lort!" 
Et lyn slog ned og ramte præ-
sten, som faldt død om på ste-
det. Så hørte man en dyb stem-
me fra himlen "Pis! Ved siden 
af!"  
 

Lille Per spurgte Lis: "Vil du godt 
sove sammen med mig?" 
"Ja, okay.", sagde Lis.  
"Kan vi godt sove uden tøj på?", 
spurgte Lille Per.  
"Det er i orden." sagde Lis. 
Da de om aftenen lagde sig til at 
sove, spurgte Lille Per: "Må jeg 
godt stikke min finger i din nav-
le?" 
"Gør det bare." sagde Lis.  
Efter lidt tid sagde hun stille: 
"Per, det er altså ikke min navle." 
"Det er okay.", sagde Lille Per. 
"Det er heller ikke min finger." 



 

 

Hammer Hansen 
ALT TIL KONTORET—NEMT O& LOKALT 

NY ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

19. 

Køb professionel maling direkte hos:

Østergade 89, 5610 Assens
Tlf.  64711875 .
Åbe n 9 -17, lørdage 9 - 13.

Søndergade 9, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64722569
Åben 0930 - 1730, lørdage 9 -1230

CHEK PÅ: 
 

www.hammerhansen.dk 



 

 

Afs. Assens Marineforening 
Sdr. Ringvej 13, 
5610 Assens 

 

 


