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2. 

Redaktør 

Ove Jensen 

Dyrhaugegårde 17 

5610 Assens 

21 68 95 20 

E. Mail; ove@visit-assens.dk 

 

Annoncer 

Bent Ole Svennevig-Vesth 

Græsholmvænget 40,1.   

5610 Assens 

20 24 09 35 

kasserer@assens-

marineforening.dk 

 

Medredaktør 

Palle Holst 

Berildsvej 44,  

5610 Assens 

23 30 04 36 

ph@assens-marineforening.dk 

 

 

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet  og søfar-

ten, 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 novem-

ber. 

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 modta-

ges 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 

Sdr. Ringvej 13, 561 Assens 

Er åben for medlemmer hver lørdag og 

søndag mellem11.00 og 13.00. 

Tlf.. 63 71 00 23 

Facebook:  

Assens Marineforening 

Har du skiftet adresse? 

 

Så husk at meddele det til kassereren, 

da vi ikke modtager besked fra Post-

Nord. 

MARINEFORENINGEN 



 

 

ASSENS MARINEFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE 

FORMAND 

Søren Hansen 

Kingstrupvej 20,5592 Ejby 

22 36 67 66 

kingstrup1964@gmail.com 

NÆSTFORMAND 

Ove Jensen 

Dyrhaugegårde 17, 5610 Assens 

21 68 95 20 

KASSERER 

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 

Leif W. Nissen 

Pilehøjen 5, 5631 Ebberup 

24 21 45 05 

Ole S. Nielsen  

Næsgade 8, 5610 Assens 

22 73 11 48 

Torsten Stroyer 

Berildsvej 22,5610 Assens 

23 40 10 71 
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4. 

Vi kipper med flaget 

Runde dage 

Elly Bruuns 18-01 85 år 

Ole Skovgård Nielsen 19-01 60 år 

Arne Pedersen 08-02 80 år 

Kurt  Pedersen 09-02 70 år 

Vagn  Uller 02-03 80 år 

Søren  Harding 10-04 50 år 

Søren  Elzelingen 03-04 50 år 

Formanden har ordet. 

2020, En frisk kalender at fylde op, jeg vil gerne 

hjælpe med at fylde noget i den, der arbejdes på 

forskellige virksomhedsbesøg i foråret, hvor jeg 

tror på lige så stor interesse som ved tidligere 

arrangementer. 

Jeg har ikke noget endeligt på nuværende tidspunkt, men der 

kommer opslag på mail og facebook . 

Tilmeldingslister bliver hængt op i stuen så kig forbi. 

Husk vi holder åben i stuen lørdag og søndag 11.00 til 13.00. 

Med ønske om et godt nytår til jer alle samt familie og ven-

ner, glæder jeg mig til et nyt år med godt kammeratskab. 

Vi ses til nytårsmønstring lørdag  4 januar 11.00. 

Søren 

 



 

 

5. 

 ASSENS AUTOLAKERING

As sens A utolakering

Løimark svej 9
Tlf. 6 4 71 331 3

Optagelse i Assens Marineforening 

Leif H. Jensen 1970 50 år 

Frits  Duus 1995 25 år 

Palle  Holst 1995 25 år 

Per  Johannesen 1995 25 år 

Indkaldelse til Søværnet 

Bruno  Hertszum Winkler 1950 70 år 

Vagn  Uller 1960 60 år 

Bent Bach Sørfensen 1970 50 år 

Bent Ole  Svennevig-Vest 1970  50 år 

Chlevy Jensen 1970  50 år 

Jørgen  Blomstrøm Pedersen 1970  50 år 

Kurt Egebjerg Pedersen 1970  50 år 



 

 

6. 

Lørdag den 2. november kl. 12.00 kørte bussen fra Assens 

Marineforening med kurs mod Tarp i Tyskland. 

Tarp er Assens kommunes venskabsby i Tyskland.  I Tarp er 

der Marinekameradschaft og i Assens er der Marineforenin-

gen, og i Tarp har de Die Hornblower, og i Assens har vi As-

sens Marineforenings Shantykor. 

Assens Marineforening var inviteret til Tarp i anledning af at 

det var 30 år siden Marinekameradschaft blev grundlagt, og i 

starten af 1990 blev så koret Die Hornblower startet. 

Det var et rigtigt fint arrangement der var lavet, der var god 

mad, underholdning musik og dans. Der var kommet ca. 200 

gæster fra Bayern i syd og til 

Assens i nord, og vi havde nog-

le hyggelige timer sammen.  

På billedet ses formanden for 

Marinekameradschaft Peter No-

mmensen med gaven fra As-

sens Marineforening overrakt af 

formand Søren Hansen. 

 

Turen til Tarp 



 

 

7. 

Inspektion på Bryggeriet Vestfyen. 

Tirsdag den 5. november kl. 18.30 var det en mørk og kold 

aften. Dette trodsede en 16 – 17 stykker fra Marineforenin-

gen, og tog en tur til Bryggeriet Vestfyen for at foretage den 

årlige inspektion. Vi blev budt velkommen af Willy Westing, 

og så gik vi rundt på bryggeriet for at høre om nye tiltag der 

er kommet i det forgangne år. Vi så også hvordan medarbej-

dere var i gang med dagens rengøring, så der er klar til mor-

gendagens produktion. Da vi havde set på tapning af dansk-

vand til Coop gik vi tilbage til udgangspunktet hvor vi fik et flot 

traktement inden vi sagde farvel og tak og på gensyn næste 

år. 

Stor tak til Bryggeriet Vestfyen, 

og ikke mindst Willy Westing. 



 

 

Kian og John siger tak for et godt og velbesøgt år, hvor vi har 

prøvet en del. Desværre var den sidste ikke så godt besøgt 

som vi havde håbet, hvilket betød et underskud for første 

gang, men der var jo også lige meget samlet på 9 dage, men 

vi prøver igen næste år, med forhåbentlig et bedre resultat. 

Søndags matineen starter igen den 8. marts med engang 

stegt lever og derefter 5. april. I efteråret starter vi igen den 

4. oktober og endelig 8. november, så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen.  

Henning vil sædvanen tro levere musikken og hyggen om os. 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for 

2019 og på gensyn i 2020.  

Kian & John 

  

NB: 

En præst skulle vie et par, men var lidt beklemt ved gom-

mens navn for hvordan skulle han spørge bruden on hun ville 

tage Hans Lem til ægte, så han spurgte gommen om han ik-

ke havde et mellemnavn jo svarede gommen det er Lange. 

  

Søndagsmatiné 



 

 

9. 

Kanonen 

Jeg har altid brugt meget tid på mit værksted på at lave forskellige 

opfindelser og andet, og på et tidspunkt sidst i 80’erne fik jeg mod 

på at lave en kanon. 

Jeg købte en 80 mm akslen fra en af DSB godsvogn ved H.J. Han-

sen, Odense. Af den drejede jeg to kanonløb ( hvis den ene skulle 

mislykkes). Efterfølgende lavede jeg låsetøj og aftrækker, da jeg 

syntes, at de godt måtte være lidt mere moderne, og ikke skulle 

fyres af med en lunte som en gammeldags kanon. 

Helt færdig blev de først omkring 1992, hvor min lillebror lavede 

lavetterne. 

Omkring samme tidspunkt blev vi medlem af Assens Tursejlerklub, 

hvor man godt kunne brug en kanon ved standerhejsning - og 

sænkning, så den ene fik fast plads i klubhuset. 

Siden har den anden kanon været brugt til nytår, fødselsdage og 

ved Assens Marineforenings fregatskydning. De senere år udeluk-

kende til fregatskydning, så det var jo nærliggende, at jeg gav den 

til Assens Marineforening. Her kan man jo også bruge den ved an-

dre lejligheder, og da jeg efterhånden er kommet op i årene kunne 

det også være en god anledning til at finde en ny og yngre kano-

ner. 

Jeg håber vi får glæde af den i Assens Marineforening! 

Med venlig hilsen 

Djan Rosenkranz Mørk 

 



 

 

10. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 Assens Marineforening. 

Generalforsamlingen afholdes I Marinestuen fredag d. 28-02-20 kl 18.00 

Dagsorden: 

 
 1. Valg af dirigent. 

 2. Valg af stemmetællere 

 3. Bestyrelsens årsberetning. 

 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

 5. Bestyrelsens forslag. 

 6. Indkomne forslag. 

 7. Fastsættelse af kontingent år 2021. 

 8. Valg af formand. 

 9. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter. 

 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. 

 11. Valg af flagbærer & reserveflagbærer. 

 12. Sendemandsmøde i Svendborg 8—10 maj. 

 13. Eventuelt.   

  

På valg er følgende: 

Formand Søren Hansen Modtager genvalg 

  

Bestyrelses medlemmer:       

Ove Jensen             Modtager ikke genvalg 

Leif Nissen   Modtager genvalg 

Niels Hald-Andersen Modtager genvalg 

  

Bestyrelsessuppleanter: 

Frits Duus Hansen  Modtager genvalg. 

Knud - Erik Hansen Modtager genvalg 

 

Revisorer: 

Per Detlevsen  Modtager genvalg 

Jens E. Kildemand  Modtager genvalg. 

Ordinær generalforsamling 



 

 

11. 

Revisorsuppelant: 

Ole Julsrud   Modtager genvalg 

Flagbærer: 

Frank Lohmann  Modtager genvalg. 

Jan Lohmann     Modtager genvalg. 

Reserve flagbærer: 

Ruben Gehrt       Modtager genvalg. 

Christian Lohmann  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 nødven-

dig. 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 samt Bruno Sørensen & 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 



 

 

12. 

Bifrost 

Lørdag den 2. nov. Afgang kl. 12.00  til Jubi-fest   
hos Die Hornblower i Tarp. 
Det var en fin bustur med et kort ophold ved grænsen. 
Vi ankom til hotellet og Die Hornblowers klublokale, 
hvor de var i gang med at varme op. Vi skulle bagind  
i den store sal, og her var mange mennesker samlet. 
Det var kor fra flere steder i Tyskland.  Der var reser-
veret 2 borde til os Danskere 
 med fin udsigt over salen. 
Nu blev der underholdt, - og de er gode. 
Bagefter var der mange taler - og til sidst måtte  
Søren også derop for at sige et par ord og overrække 
vores gave.  
Maden var god igen, lidt speciel, men fin, og med 
Flensborg pilsner til, var det en udmærket blanding,  
så der var nok ingen der led af hverken sult  
eller tørst da vi forlod bordene 
Aftenen sluttede med dans og kammeratlig snak,  
inden bussen kørte os hjemad - der var ro i bussen 
Godt hjemme ved marineforeningen i Assens 
Og tak for en god oplevelse og tur. 
 Bifrost 



 

 

13. 

Efterårsfest 2019. 

Endnu engang var der en fantastisk opbakning til min efter-

årsfest, selvom det var til Mortens aften. Der var mange der 

deltog og alle var vist ret tilfredse med min menu: 

Lakseroulade. 

Rødvins braiserede svinekæber. 

Tiramisu. 

Det er de gode feedback, der får mig til at fortsætte og i den 

ånd, vil jeg allerede nu fortælle at  

forårsfesten bliver 

den:16.05.2020. 

Så husk at sætte 

kryds i kalenderen, 

allerede nu. 

 

Elisabeth 



 

 

14. 

Støt vores annoncører 
De støtter os ! 

Er du et af de medlemmer 

der ikke får påmindelse 

omkring Kammeratsskabs-

aften, og lignende på mail 

så send os din mailadres-

se, og du vil blive informe-

ret om aktiviteter i forenin-

gen. 

Send til: info@assens-

marineforening.dk 

Melvej 8, 5610 Assens 64711414 
 

Aut. El- Installatør Stephan Andersen 
 

En del af  TS  - Gruppen 

Hvis man ønsker at leje Marinestuen til en privat fest kan 

man henvende sig til kassereren på telefon 20 24 09 35. 

mailto:info@assens-marineforening.dk
mailto:info@assens-marineforening.dk


 

 

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. 

Aktivitets liste 
Dag Dato & tid Emne Menu Pris kr. 

Lørdag 04/01 

Kl.11.00 

Nytårsmønstring Portvin & 

Kransekage 

 

Tirsdag 14/01 

Kl.19.00 

Kammeratskabsaften Kogt Torsk og  

salt torsk m 

tilbehør 

120,- 

Tirsdag 11/02 

Kl.19.00 

Kammeratskabsaften Brunkål  

m/ flæsk 

70,- 

Fredag 28/2 

Kl.18.00 

Generalforsamling Gule ærter 

m/tilbehør 

75,- 

Søndag 08/3 

Kl. 11.30 

Søndagsmatine Hvad Kian & John 

kan finde på. 

 

Tirsdag 10/03 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Hamburgryg/ 

Skinke m grønlang-

kål 

70,- 

Søndag 05/04 

Kl. 11,30 

Søndagsmatine Hvad Kian & John 

kan finde på. 

 

Tirsdag 14/04 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Oksespidsbryst  

m/peberrodssovs 

80,- 

Tirsdag 12/05 

KL. 19.00 

Kammeratskabsaften Hakkebøf 

m/bløde løg 

70,- 

Tirsdag 9/06 

KL. 18.30 

Pudseaften Biksemad  

Lørdag 15/08 

KL. 07.50 

Fregatskydning 

Start Kogehusmolen 

Morgenskafning/ 

m/ dr. Nielsen 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 



 

 

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 

— 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.  

 

— En patient er kommet ind til læ-

gen. 

Lægen: Jeg har en god og en dår-

lig nyhed. 

Den dårlige først: Din blodprøve 

viser at du er HIV smittet. 

Patienten: Åh nej! ... Hvad er så 

den gode nyhed? 

Lægen: Jeg har vundet i Lotto.! 

 

— Et ældre ægtepar ligger i sen-

gen... 

Konen: Kan du huske, da du bed 

mig blidt i brystvorten? 

Ja. 

Kan du ikke prøve igen? 

Jo, kaster du patten herover eller 

skal jeg kaste tænderne over til 

dig?  

En mand er på vej hjem fra arbej-

de, da han kører forbi en smuk 

pige. Han stopper og spørger 

hende, om hun vil køre med. Pi-

gen hopper ind, og de kører. 

Da de har kørt lidt, mærker man-

den pludselig en hånd på låret. 

Hånden glider længere op, og 

lander til sidst på bulen i hans 

bukser. Manden nyder det, men 

er tydeligt distraheret af situatio-

nen, hvorfor han kommer til at 

køre af vejbanen, og drøne direk-

te ind i et træ. Pigen der ikke har 

sele på, ryger som en raket ud 

gennem forruden! 

Da falckredderne når frem, kon-

staterer de at pigen er død, og 

siger til manden: "Du er godt nok 

heldig, at du slap med chokket 

hva'?" 

"Slap med chokket?!", stønner 

manden. "Prøv lige at gå hen og 

se, hvad hun holder i hånden!"  



 

 

Hammer Hansen 
ALT TIL KONTORET—NEMT O& LOKALT 

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 

NY ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Østergade 89,5610 Assens 
Tlf.64711875 
Åben 9 -17, lørdag 9 - 13 

Østergade 23, 5500 Glamsbjerg 
Tlf.64410629 
Åben 930 -1730, lørdag 9 - 13 



 

 

Afs. Assens Marineforening 
Sdr. Ringvej 13, 
5610 Assens 

 

 


