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2.

MARINEFORENINGEN
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten,
samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenestegørende under orlogsflaget, eller har eller
har haft ansættelse til søs.
” K OGEHUSET ”
Assens Marineforenings medlemsblad udkommer 4 gange årligt ca. 1. januar, 1 april, 1. juli

og 1 oktober. Bladet sendes til medlemmer og andre marineforeninger m.m. Oplag ca. 250
stk. Deadline for bladstof til næste nummer er 15 februar, 15 maj, 15 august og 15 november.
Artikler, billeder og andet stof kan afleveres til redaktionens medlemmer eller i marinestuen, i
en lukket kuvert, mærket KOGEHUSET. Tekst må meget gerne afleveres som en fil, eller
som e-mail ( ove@visit-assens.dk) men også hånd og maskinskrevne manuskripter modtages gerne.
KOGEHUSETS spalter er åbne for alle, så bladets artikler er ikke nødvendigvis udtryk for,
Assens Marine forenings holdninger.
Indholdet i bladet kan frit citeres, med angivelse af kilde.
Redaktionen
MARINESTUEN

Har du skiftet adresse?

Sdr. Ringvej 13, 561 Assens
Er åben for medlemmer hver lørdag og

Så husk at meddele det til kassereren,

søndag mellem11.00 og 13.00.

da vi ikke modtager besked fra Post-

Tlf.. 63 71 00 23

Nord.

Facebook:
Assens Marineforening
Redaktør

Medredaktør

Annoncer

Ove Jensen

Palle Holst

Bent Ole Svennevig-Vesth

Dyrhaugegårde 17

Berildsvej 44,

Græsholmvænget 40,1.

5610 Assens

5610 Assens

5610 Assens

21 68 95 20

23 30 04 36

20 24 09 35

E. Mail; ove@visit-assens.dk

ph@assens-marineforening.dk

kasserer@assensmarineforening.dk
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Søren Hansen
Kingstrupvej 20,5592 Ejby
22 36 67 66
kingstrup1964@gmail.com
NÆSTFORMAND
Ove Jensen
Dyrhaugegårde 17, 5610 Assens

Bent Ole Svennevig-Vesth
Græsholmvænget 40,1. 5610 Assens
20 24 09 35
kasserer@assens-marineforening.dk
SEKRETÆR
Niels G. Hald – Andersen
Stentevej 1 ,5610 Assens
40 29 45 11
BESTYRELSESMEDLEMMER
Claus Rasmussen
Stentevej 15,5610 Assens

26 56 74 97
Leif W. Nissen
Pilehøjen 5, 5631 Ebberup
24 21 45 05
Ole S. Nielsen
Næsgade 8, 5610 Assens
22 73 11 48

4.

Formanden har ordet.
GODT NYTÅR så skriver vi 2019, som jeg håber bliver
lige så hyggelig som 2018. Vi starter med Nytårsmønstring 5/1-19, foredrag 12/2 og arbejder på forskellige
aktiviteter. Hvis i har forslag, så kom endelig med dem, for husk I er

Marineforeningen, jeg er bare Formanden som vil jer det bedste, jeg
er rigtig glad for jeres opbakning omkring vores arrangementer, Efterårs festen faldt Mortens aften, men så prøver vi bare med en Forårs
fest den 27/4 som er ugen efter Påske.
En stor tak til vores annoncører og samarbejdspartnere, ligeledes
skal der lyde en stor tak til alle der giver en hånd med, så vores kammeratskab kan leve videre.
Søren
Husk at medbringe bladet til Generalforsamlingen 22/2-2019
Kl.18.00, så har du dagsorden som står på side 9 og 10

Runde dage
Ole S.

Kristensen

27-01 60 år

Anton Kjems

Hansen

19-02 85 år

Rasmus Kristian

Larsen

26-02 70 år

Kim Konstantin

Nielsen

12-03 50 år

Ivan

Frost

22-03 75 år

Ole Henry

Julsrud

31-03 80 år

Vi kipper med flaget

5.

Bryggeriinspektion
Et af årets traditionelle højdepunkter er
inspektion af bryggeriet Vestfyen. Tirsdag
den 6. november var der en snes medlemmer der var på inspektion. Det var
ikke den store produktion der var i gang,
men vi kunne konstaterer at rengøringsholdet var der, så der var pænt og i orden
alle steder.
Vi vil gerne sige tak til Willy for rundvisningen, og det efterfølgende traktement

der blev budt på (nej det var ikke den
slags nisseøl vi fik)

A SSENS A UTOL AKERING

A s sen s A u to lakerin g
L ø im ark svej 9
T lf. 6 4 71 331 3

6.
Jubilæum i 2019
Optagelse i Assens Marineforening

Kenneth Jørgensen
Morten Gaunt-Rasmussen
Peder Skov Larsen
Lars Skøtt
Villy Allesø Rasmussen
Søren Hansen
Finn Holst-Jacobsen

25 år
25 år
25 år
25 år
25 år
25 år
25 år

Under nytårsmønstringen vil ovenstående medlemmer få tildelt deres
jubilæumstegn for optagelse i Assens Marineforening
Tjeneste år

Jens

Kildemand

1954

65 år

Niels Gunner

Hald - Andersen

1969

50 år

Jørn

Boe - Hansen

1969

50 år

Ole Henry

Julsrud

1959

60 år

Villy Allesø

Rasmussen

1954

65 år

Øjvind Steen

Poulsen

1959

60 år

Hans Ole

Jørgensen

1979

40 år

Søren

Larsen

1979

40 år

Jimmy Stig

Pedersen

1979

40 år

Svend Oluf Malmstrøm

Skriver

1969

50 år

Jens Peter

Madsen

1949

70 år

7.

Forårsfest
Så er tiden kommet til at holde fest igen. Nr. 100 og Elisabeth inviterer til
forårsfest lørdag den 27.04.2019 kl. 18.30 i Marinestuen.
Som sædvanlig er menuen endnu ikke kendt, men glæd dig allerede nu.
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 18.04.2019.
Der bliver hængt en tilmeldingsblanket op i Marinestuen, når vi er kommet lidt nærmere. Ellers kan du sende en mail til kingstrup1964@gmail.com.
Vi ses.
Elisabeth og Søren

8.

Lørdag den 2 marts afholdes der bog reception
i Marineforeningens Lokaler Sdr. Ringvej 13 i
Assens. Det er forfatter og ”Spillemand” Tony
From Petersen, der her vil præsentere sin nye

bog ”AFRODITE GRÆDER”.
Bogen beskriver Tonys oplevelser som udsendt FN soldat på det
urolige Cypern, midt i en voldsom borgerkrig tilbage i tresserne.
Tidligere har Tony udgivet bogen ”Thorødrenge” en dokumentarisk skildring om hans barndom på Thorø og de danske svagbørns
kolonier.
Receptionen finder sted fra kl. 14.oo til 16.oo, Tony gi`r en kop øl
eller et glas vin.

Præsentation af bogen vil være præcis
14.3o med musikalske indslag.
Fra 15.oo til 16.oo er der mulighed for
at købe førsteudgave af bogen som
forfatteren ligeledes vil signere.

Gå ikke glip af denne oplevelse,støt op lørdag den 2 Marts
kl.14.oo i Marineforeningen, tag
venner og naboer med.

9.

Ordinær generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Assens Marineforening.
Generalforsamlingen afholdes I Marinestuen fredag d. 22-02-19 kl 18.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens årsberetning.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Bestyrelsens forslag.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent år 2020.
Valg af Kasserer
Valg til bestyrelse og valg af suppleanter.
Valg af 2 revisorer og revisor suppleant.
Valg af sendemænd til sendemandsmøde i Randers 17/5-2019
Valg af flagbærer & reserveflagbærer.
Eventuelt.

På valg er følgende:
Kasserer Bent Ole Svennevig-Vest
Bestyrelses medlemmer:
Claus Rasmussen
Ole Nielsen
Bestyrelsessuppleanter:
Frits Duus Hansen
Knud - Erik Hansen
Revisorer:
Per Detlevsen
Jens E. Kildemand
Revisorsuppelant:
Ole Julsrud

Modtager genvalg

Modtager ikke genvalg
Modtager ikke genvalg
Modtager genvalg.
Modtager genvalg

Modtager genvalg
Modtager genvalg.
Modtager genvalg

10.

Ordinær generalforsamling
Flagbærer:
Frank Lohmann
Jan Lohmann
Reserve flagbærer:
Ruben Gehrt
Christian Lohmann

Modtager genvalg.
Modtager genvalg.
Modtager genvalg.
Modtager genvalg.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde i følge vedtægterne.
Emner optaget under ” Eventuelt ” kan ikke vedtages eller komme til afstemning.
Efter generalforsamlingen, vil der være mulighed for indtagelse af en gang
gule ærter med tilbehør, men tilmeldelse til dette arrangement er nødvendig.
Tilmelding på skaffeliste I Marinestuen - pris kr. 75,- pr kuvert. Måske vil isfonden overraske med is og pandekager.
Også i år skal vi mindes Hulda og Andreas & Bruno Sørensen
samt hilse på Hans Jørgensen.

Medbring dette nummer af “ K ogehuset ” til generalforsamlingen, så har du
dagsordenen.
Husk at betale kontingent før generalforsamlingen, ellers har man ikke stemmeret.
P.b.v.
Søren Hansen
Formand

11.

Kammeratskabsaften med efterfølgende foredrag.
Kaptajn Jens Christian Christiansen vil komme og fortælle om
et spændende liv til søs, fra dæksdreng til kaptajn i de store
containerskibe i A. P. Møller—Mærsk.
Det vil finde sted tirsdag den 12. februar kl. 19.00.

Er du et af de medlemmer der ikke får påmindelse omkring Kammeratsskabsaften, 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.

12.

Kian & John siger tak for den store tilslutning der har været til de
fire søndag`s matineer der har været i år. Der har været næsten
200 spisende gæster de fire søndage sammenlagt.
Dejligt at se sådan en opbakning.
En stor tak skylder vi Henning & Toni for musikken, ligeledes en
tak til Søren for de fortrinlige rygeoste han laver og sidst men ikke
mindst en stor tak til Lillian for de gode sylter hun lavede.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår med tak for 2018.
På gensyn igen den 3 marts.-7 april-6okt. og 3 nov. 2019.
Kian og John.

To damer sidder og snakker den ene siger. Hvor er det sørgeligt at
Børge døde i så ung en alder.
Den anden tilføjer. Ja så af gonerè hvortil den første siger han døde da ikke af gonerè men af diarè.
Den første siger at det lyder bedre at han døde som et mandfolk
end at han døde som en skiderik.

13.

Foredrag med Mogens Højstrup Sørensen
Efter en formidabel gang gule ærter, som sædvanlig tilberedt
med omhu og varme, fik vi et spændende foredrag hvor Mogens
Højstrup Sørensen førte os en hæsblæsende tur gennem den
danske flådes historie siden anden verdenskrigs udbrud. Hans far
var på det tidspunkt ansat i søværnet, og som dreng oplevede
han at den danske flåde blev sænket af skibenes besætninger.
Det skete efter opsigelsen af samarbejdsaftalen med besættelsmagten i 1943, hvilket afstedkom vild panik og man ville forhindre at skibene kom i forkerte hænder. Efter krigen kom beslaglag-

te skibe retur som krigsbytte.
Højstrup Sørensen sejlede selv senere verdenshavene tynde,
hvorefter han kom til søværnet, og der bestred jobbet som en
slags materielforvalter, skibsinspektør, idet han havde opsyn med
flådens skibe. Deltog ved bygning af nye skibe, hvilket medførte
utallige rejser til mange af Europas skibsværfter som tilsynsførende ved nybyggeri. Ligeledes var afmelding af udtjente fartøjer
hans opgave.
Alt i alt en god aften med en spændende gennemgang og fortælling om et alsidigt virke i søværnet, hvor mange af tilhørende kunne nikke genkendende og mindes når nogle af værnets skibe blev
omtalt.

14.

Kvartermester
Hvis man ønsker at leje Marinestuen til en privat fest kan man
henvende sig til kvartermesteren på telefon 42 28 34 05.
Kvartermesteren er som regel også at træffes mandag – onsdag
og fredag omkring kl. 10.00 til 12.00.
Hilsen Frits

Melvej 8, 5610 Assens 64711414
Aut. El- Installatør Stephan Andersen
En del af TS - Gruppen

Støt vores annoncører
De støtter os !

15.

Østerhaabs Auto
Nørre Allé 26
5610 Assens

Færgegaarden
BODEGA / KNEIPE

Strandgade 13 - 5610 Assens
Tlf 25705881

Vi udfører service på:

Gasfyr - Oliefyr - Stokerfyr - Varmepumper - Ventilationsanlæg

TLF.: 64 71 56 46

WWW.BOEGESKOV-VVS.DK E-mail: mail@boegskov.vvs.dk

UFFE JENSEN
Assens
Tlf 6471 1095

Glamsbjerg
Telf 6472 12 53

16.

Aktivitets liste
Dag

Lørdag

Dato & tid

Emne

Menu

05/01

Nytårsmønstring

Portvin
& kransekage

Kammeratsskabsaften

Kogt Torsk

100,-

Kammeratsskabsaften
Foredrag

Skipperlabskovs

70,-

Generalforsamling

Gule ærter
M / tilbehør

75,-

Søndagsmatinè

Hvad Kian &
John finder på

50,-

Kammeratsskabsaften

Gammeldags
oksesteg

70,-

Søndagsmatinè

Hvad Kian &
John finder på

50,-

Kammeratsskabsaften

Brunkål
m/flæsk

70,-

Forårsfest

Endnu ikke fastsat

150,-

Kammeratskabsaften

Forloren
skildpadde

70,-

Pudseaften

Biksemad

Fregatskydning
Start kogehusmolen

Morgenskafning
m/Dr. Nielsen

Kl. 11.00
Tirsdag

08/01

Pris kr.

Kl.19.00
Tirsdag

12/02
Kl. 19.00

Fredag

22/02
Kl. 18.00

Lørdag

02/03
Kl. 14.00

Søndag

03/03

Tony From Petersen
Bogpræsentatión

Kl. 11.30
Tirsdag

12/03
Kl. 19.00

Søndag

07/04
Kl. 11.30

Tirsdag

9/04

Kl. 19.00
Lørdag

27/04
Kl. 18.30

Tirsdag

14/05
Kl.19.00

Tirsdag

11/06
Kl. 18.00

Lørdag

17/08
Kl.7.50

50,-

17.

Østergade 37
5610 Assens
Tlf.: 64 71 10 64

EDB & Internet Support
v/ O ve Jensen Dyrhaugegår de 17, 5610 Assens
 64713935 E-Mail: ove@v isit-assens.dk
Problem er med co mpu teren ? ---- s å kontakt mig !
Installerin g af prog rammer m .m.- Prog rammerin g af intern et sider.
Få d ine dias digitaliseret-indscannet p å en cd.
Opsætnin g og tryk af reklam er sa mt f oreningsb lade.
Giver gerne faste tilbud - kommer dag - aften - weeke nd.

18.

Den vittige side
Den attenårige blondines forældre havde sendt deres datter på
bondegårdsferie. Det havde hun
aldrig fået med, da hun var
barn, mente de.
Efter 14 dage kom hendes far
på besøg for at se, hvordan det
gik med datteren.
Han gik ud i stalden, og der sad
hans datter på en trebenet stol.
Hejsa, far!
sagde Lisa, der blandt venner
kaldes Blondie. Du er sikkert
overrasket over at se din eneste
datter malke, ikke sandt? Hendes far stirrede bare på hende,
men lidt efter sagde han: Ikke
nær så overrasket som tyren.!
—Manden til damen:
Nu skal jeg fortælle dig en vittighed så brysterne falder ned.
Nå - jeg kan se du kender den.
—Hvorfor kommer du for sent i
skole. Det varede længere til at
sove end jeg havde regnet med
hr. lærer.
—En katolsk præst er ved at
lære en ganske ung dreng at
onanere.
- Hej, det er fedt, det her!
- Ja, og når du er gammel nok
kan du bruge din egen tissemand.

Den ældre mand i goldklubben:
- Golf er et modbydeligt spil.
- Modbydeligt? Hvorfor det?
- Jo, nu er jeg endelig blevet rig
nok til, at jeg har råd til at miste
golfkuglerne - og nu har jeg
ikke kræfter til at slå dem langt
nok til at miste dem…
—I dag bruges der flere penge
på silikonebryster og Viagra,
end forskning i Alzheimer.
Om 30 år sidder vi så med store
bryster og stådreng... og ingen
kan huske hvorfor!

—RUSSISK ROULETTE
Den nyeste form for Russisk
Roulette er hvor man bliver
smidt ind i et helt mørkt rum
med seks nøgne damer.
Den ene af dem er ens svigermor!
—Manden kom hjem og smed
golfudstyret fra sig.
- Hvordan gik det? spurgte konen.
- Skidt, 30 slag!
- Det er da fint med dit handicap?
- Det blev værre, da jeg kom til
hul 2.

19.

Hammer Hansen

ALT TIL KONTORET—NEMT O& LOKALT

CHEK PÅ:

www.hammerhansen.dk

NY ASSENS SKIBSVÆRFT

A/S

Køb professionel maling direkte hos:

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

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

20.

Bifrost

Vi skulle besøge ” Die Hornblower fra Tarp ”
Det blev igen til en oktoberfest på tysk maner.
Med bus fra Assens, og et stop i Ejby for at få musikken med, havde vi en flot
tur - vejeret var godt og stemningen i bussen fin.
Vel ankomne til Tarps, nok i lidt god tid i forhold til aftalerne, gik der lidt tid
inden der blev åbnet til deres fine klublokaler.
Men så var der også god hygge, kaffe og øl mm. til alle .
Vi skulle med bus til skytteforeningens lokaler, som ligger syd for byen, der var
vi også sidste år.

21.

22.
Oktoberfestens menu bestod af:
Eisbein (Schweinhaxen), Sauerkraut, div. brød, sennep og Øl.
Det er også hvad man serverer i Sydtyskland,
så traditionerne var Ok. Sauerkrauten var bedre i år.
Efter spisningen var der god stemning og optræden af begge sangkor, der var
også tid til dans.
Festen sluttede, så vi kunne være tilbage i Assens kl. ca. 01.00
Fin tur.

23.
I DEN TYSKE MARINE UNDER 1. VERDENSKRIG
5. JUNI 1918. GRUNDLOVSDAG SET FRA EN TYSK MINESTRYGER
Mange dansksindede Sønderjyder var tvungen til at deltage i1.Verdenskrig
i tysk tjeneste, her under den Tyske Marine.
P. M. Christensen, Blans, gjorde krigstjeneste på minestrygerne.
En Dag fik vi i Cuxhaven Ordre til at gaa op i Kattegat, hvor der var minesprængt nogle Skibe. Det var mørkt, da vi sejlede ud af Havnen, Fyrene
var ogsaa slukkede, men vi satte Kursen mod Brunsbuttøl.
Frivagten sad i Logiet og passiarede. Pludselig gav det et Stød i Baaden.
Den lagde sig helt over paa den ene Side. Vi fo’r op paa Dækket og fik at
vide, at vi med fuld Fart var løbet paa en Sandmole, ikke vi alene, men fire
andre Baade med.
Den næste Morgen kunde vi gaa rundt om dem, men da Vandet atter steg,
var vi flot igen og kunde fortsætte til Kiel. Her blev begge Tankene fyldt, og
vi fortsatte nordpaa.
Om Aftenen gik vi til Ankers ved Aarø, lettede tidligt næste Morgen og stod
op gennem Lillebælt. Snart passerede vi Grænsen. Jeg kunde se mit
Hjem, hvor mine kære færdedes, og Havnen, hvor mit eget Skib laa. – Da
jeg senere skrev hjem, at vi havde passeret Hejlsminde, viste det sig,
at de hjemme nok havde set Flotillen passere, dog uden at ane, at jeg var
med om Bord. –
Der var de gamle kendte Steder, der var Skamlingsbanken, hvor jeg saa tit
havde været med til Fest. Hvornaar mon det igen kunde ske? – Ak, ja, saa
tæt ved Hjemmet, og dog saa langt borte. Da vi passerede Middelfart,
blev alle kaldt paa Dækket for at se det smukke Landskab. Det blev da
ogsaa højligt beundret.
Vi fandt ingen Miner eller minesprængte Skibe i Kattegat og stævnede
derfor mod Syd igen.
Da vi passerede Snoghøj, saa jeg, at der flagedes overalt. Det var et yndigt Syn at se de mange Dannebrog vaje. Neden for Højskolen, – dengang
Fiskerihøjskole – var der mange Mennesker forsamlede. De vinkede ud til
os, og vi besvarede Hilsenen.
Jeg kom til at tænke paa, hvilken Dato vi havde, og opdagede, at det var
den 5. Juni – Grundlovsdagen. Det var altsaa derfor, der flagedes, og de
mange Mennesker var forsamlede. Da plejede jeg jo ogsaa før i Tiden at
være med til Fest, nu var der et andet Flag, jeg maatte sejle under for at
have Lov til at bo og bygge i Hjemstavnen.
DSK-årbøger 1948
læs mere på internettet: https://denstorekrig1914-1918.dk

Afs. Assens Marineforening
Sdr. Ringvej 13,
5610 Assens

