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2. 

Ansvarshavende Redaktør 

Søren Hansen 

Kingstrupvej 20  

5592 Ejby 

22 36 67 66 

kingstrup1964@gmail.com 

 

 

Annoncer 

Bent Ole Svennevig-Vesth 

Græsholmvænget 40,1.   

5610 Assens 

20 24 09 35 

kasserer@assens-marineforening.dk 

 

 

Redaktør 

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 ( ph@assens-marineforening.dk )  men også hånd og maskinskrevne manu-

skripter 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 

Sdr. Ringvej 13, 561 Assens 

Er åben for medlemmer hver lørdag og 

søndag mellem11.00 og 13.00.  

Onsdag og fredag  mellem 16.00 og 18.00 

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 

Torsten Stroyer 

Berildsvej 22,5610 Assens 

23 40 10 71 

torsten@stroyer1.dk 

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 

Niels Andersen 

Rolundsvej 17, 5591 Gelsted 

60 46 81 93   

John Pedersen 

Damgade 28, 5610 Assens 

20 82 64 16 
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4. 

Vi kipper med flaget 

Runde dage 
Søren  Harding 10-04 50 år 

Søren  Elzelingen 13-04 50 år 

Niels Gunnar Hald-Andersen 22-04 75 år 

Bente Margot Frost 23-04 75 år 

Ole  Mikkelsen 27-04 70 år 

Djan Lauriths Mørk 01-05 75 år 

Knud Erik  Hansen 23-05 65 år 

Leif Helmer Jensen 24-05 90 år 

Jørgen  Mayer 02-07 70 år 

Formanden har ordet. 

  Halløj, med generalforsamlingen vel overstået, 

takker jeg for jeres opbakning og byder John og 

Niels velkommen i bestyrelsen. En stor tak til 

Ove for 22 år. Palle Holst blev udnævnt til Årets Mariner 2020 

Til kammeratskabsaften i april og maj vil der være foredrag. 

Der er forårsfest lørdag den 16/5 Sommerudflugten går til 

Langelandsfortet lørdag den 6/6, vi holder Sankt Hans lørdag 

den 20/6. Sidste ”kammeratskabsaften” inden sommerpausen 

er tirsdag den 9/6 og husk der er gratis biksemad. Med ønske 

om en god sommer, så ses vi til fregatskydning lørdag den 

15/8. Søren                             

 

 



 

 

5. 

 ASSENS AUTOLAKERING

As sens A utolakering

Løimark svej 9
Tlf. 6 4 71 331 3

Søværnets Tamburkorps kom-

mer ved uddelingen af årets 

Willemoespris den 7.maj kl. 

15.30 - 16.00 

Forårsfest 

Træer og buske bliver grønne, så må det 

være tid til en forårsfest. Lørdag den 16. 

maj kl. 18.30 vil Elisabeth fremtrylle en 3 

retters menu som ikke er fastsat endnu, 

men det skal nok blive godt ligesom det 

plejer, pris kr. 175,-. Sidste frist for tilmel-

ding er torsdag den 7. maj. 



 

 

6. 

Nytårsmønstring 

I Assens Marineforening har vi taget imod det nye år med 

nytårsmønstring i Marinestuen lørdag d.4. januar. Stuen var 

fyldt med nydeligt klædte medlemmer med ledsagere. 

Formanden bød velkommen til alle de fremmødte gæster. 

Der blev budt på portvin og kransekage samt konfekt. 

Der var 4 medlemmer som havde jubilæum.  

Leif Helmer Jensen skulle have 50 årstegn, men var forhin-

dret i at deltage, Frits Duus Hansen, Per Johannesen og Pal-

le Holst fik 25 årstegn for medlemskab af Assens Marinefor-

ening. 

Niels Hald-Andersen fik ved samme lejlighed Marineforenin-

gens Hæderstegn. 



 

 

7. 

Odense glasværk 

Lørdag den 11. januar var vi 15 personer der satte kurs mod 

Odense Glasværk. 

Vi ankom kl. 10, og blev budt velkommen af Per Jørgensen. 

Han fortalte om glasværket og dets historie gennem mange 

år, og det var en 90 minutters beretning om personer fra den-

gang og til nu. Der var en enkelt mand på arbejde som lave-

de lunder (en fugl), men vi fik desværre ikke det færdige re-

sultat at se for de skulle køle af, og det tager lang tid. 

Efter glasværket tog vi i Odense Marineforening som ikke lå  

langt derfra. De havde disket op med en sildemad og skip-

perlabskovs, så det blev også til lidt hyggeligt samvær inden 

turen igen gik hjemover.     

Gamle træskibe 

Det kan nu meddeles at Bevaringsværdige gamle træskibe 

anløber Assens den 23. juli, og så bliver 

der noget med morgenskafning den 24. 

som sædvanligt. 



 

 

Onsdag den 5. februar besøgte ca. 20 medlemmer Assens 

Skibsværft. 

Vi mødtes ved værftet kl. 16.00, og blev budt indenfor i var-

men. Her fortalte Erling Pedersen om fremtidsplaner for 

værftet med om og tilbygninger. Han fortalte også om de to 

nybygninger som skal bruges til vindmøllerne i Østersøen. 

De to skibe er trimeraner, og er bygget i aluminium, og ko-

ster ca. 60 mill. pr. stk. Skibene skal kunne medtage 24 

mand, og 20 tons reservedele til vindmøllerne. Topfart er 26 

knob fuld lastet. Vi var også om bord på Sagafjord som er et 

restaurantskib der sejler på Roskilde fjord.  

Tak til Erling for en god fortælling, og rundvisning. 

Værftbesøg 



 

 

9. 

Tirsdag den 11-2 blev Poul Erik Johansen 

budt velkommen som nyt medlem af  

Assens Marineforening 

Når vi har kammeratskabsaften får I sendt en mail, eller i læ-

ser det i kogehuset. 

Der kan svares på den mail, at man gerne vil deltage, eller 

man kan skrive sig på listen i stuen senest torsdagen før, og 

ikke på dagen kl. 18.30 som nogen gør, det er ikke smart. 

For at kabyspersonalet skal kunne lave noget mad som vi 

andre så skal nyde er det nødvendigt at de ved hvor mange 

der kommer. Det er ikke sjovt når der kommer en del flere 

end der står på listen.  

Sommertur 

Lørdag den 6/6 drager vi på tur til Langelandsfortet. 

Der er afgang fra Assens Marineforening 08.00 vi kører til 

Langelandsfortet hvor vi får en guidet rundvisning derefter 

sørger Langeland Marineforening for frokost inden turen igen 

går til Assens. Pris per person 300,- for bus, entre og frokost 

Sidste tilmelding 25/5   Dress code: Fri 



 

 

10. 

Generalforsamling 

Fredag den 28-2 var der indkaldt til ordinær generalforsam-

ling i Marinestuen.  

Der var mødt ca. 50 medlemmer op, og snakken gik lystigt. 

Da klokken var 18.00 slog formanden på klokken og vi satte 

flaget. Herefter gik flaget på halv for at mindes de medlem-

mer der var gået fra borde i årets løb, så gik flaget på hel 

igen. Formanden bød velkommen, og Bryggeriet Vestfyen var 

vært med en øl under generalforsamlingen. Der skulle væl-

ges en dirigent, og bestyrelsen foreslog John Duus som mod-

tog valget. John læste dagsordenen op og gav ordet til for-

manden. Søren aflagde sin beretning, og takkede bestyrelsen 

for godt samarbejde, samtidig takkede han for godt medlems-

fremmøde, og til alle der har hjulpet til i årets løb. Han kunne 

godt tænke sig lidt mere tilslutning til fyraftensmøderne, og 

weekendåbningerne. Han efterlyste også en der kunne tæn-

ke sig at overtage tjansen som kvartermester efter Frits Du-

us. 

Nu var det Bent Ole´s tur med regnskabet, og det så bedre 

ud end det foregående år, nu var tallene ikke mere røde på 

bundlinjen. Regnskabet godkendt med applaus. 

  



 

 

11. 

Bestyrelsen har vedtaget at Kogehuset vil blive sendt pr. mail 

til de medlemmer vi har mailadresser på, men det vil også 

kunne afhentes i Marinestuen. Til dem vi ikke har mailadres-

ser på, vil det blive omdelt. Bestyrelsen har også vedtaget 

uændret kontingent  i 2021. 

Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter, revisorer, revi-

sorsuppleant, flagbærer og reserveflagbærer modtog alle 

genvalg og fik det. Bestyrelsesmedlem Ove Jensen ønskede 

ikke genvalg, og blev erstattet af John Pedersen med stor ap-

plaus. Vores mangeårige bestyrelsesmedlem Ole Steen Niel-

sen var desværre gået fra borde torsdag, så der blev valgt et 

nyt bestyrelsesmedlem, og det blev Niels Andersen. 

Om det skyldes sult eller smørelse til halsen vides ikke, men 

generalforsamlingen sluttede kl. 18.50. 

Sluttelig blev årets Mariner udnævnt, og titlen gik til Palle 

Holst som afløser Jan Lohmann. 



 

 

12. 

Bifrost 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifrost 



 

 

13. 

 

Lørdag den 21 december 2019 kl . 11.00 stod den på gløgg 

og æbleskiver i Marinestuen. Det gik ikke så stærkt som for-

ventet, men folk kom stille og roligt til, og fandt en plads. 

Gløgg og æbleskiver blev indtaget og man hyggede sig i hin-

andens selskab.  

Da klokken blev 13.00 gik der banko i den, der blev købt spil-

leplader, øl og sodavand. Bent Ole havde gjort klar og der var 

mange fine gevinster som var sponsoreret af forretninger i 

Assens, og stort tak til alle der har sponsoreret gevinsterne.  

                    

Jule tam—tam 2019 



 

 

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. 

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 

UFFE JENSEN

Assens
Tlf 6471 1095

Glamsbjerg
Telf 6472 12 53

mailto:mail@boegskov.vvs.dk


 

 

16. 

Aktivitets liste 
Dag Dato & tid Emne Menu Pris kr. 

Søndag 05/04 

Kl. 11,30 

Søndagsmatine Hvad Kian & John 

kan finde på. 

50,- 

Tirsdag 14/04 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften 

Foredrag  

Chefen for 3. eskadre 

Oksespidsbryst  

m/peberrodssovs 

80,- 

Tirsdag 12/05 

KL. 19.00 

Kammeratskabsaften 

Foredrag om retsmidicin 

v/ Jan Leth 

Hakkebøf 

m/bløde løg 

70,- 

Lørdag 16/05 

Kl. 18.30 

Forårsfest 3 Retters 

Menu 

175,- 

Lørdag 06/06 

Kl. 08.00 

Udflugt til  

Langeladsfortet 

m/ledsager 

Bus 

Entre 

Frokost 

300,- 

Per 

person 

Tirsdag 9/06 

KL. 18.30 

Pudseaften Biksemad Arbejds 

Løn 

Lørdag 20/06 

Kl.18.00 

Sankt Hans Grill  125,- 

Lørdag 15/08 

KL. 07.50 

Fregatskydning 

Start Kogehusmolen 

Morgenskafning/ 

m/ dr. Nielsen 

60,- 

Lørdag 05/09 

Kl.08.00 

Flagdag for vores  

udsendte mødested  

Kogehusmolen 

Morgenkaffe  

Tirsdag  08/09 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Stegt Ål  

Hvis vi kan få ål. 

?? 

Søndag  04/10 

Kl. 11.30 

Søndagsmatiné Hvad Kian & John 

Finder på 

50,- 

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 

Per – hold for munden når du 
hoster. 
Det er ikke nødvendigt farmor, 
mine tænder falder ikke ud. 
— 
Peter var på ferie hos bedstefor-
ældrene i Vestjylland. Ved sen-
getid gik bedstefar ind for at 
sige godnat. Til sin store over-
raskelse lå Peter på knæ over på 
den anden side af sengen. Bed-
stefar gik hen til sengen og lag-
de sig på knæ på den anden 
side. Peter spør, hvad laver du 
bedstefar, det samme som dig. 
Så bliver bedstemor gal, fordi 
potten står herovre. 
— 
Er Oles nye kæreste intelligent? 
Tjah det vil jeg nu ikke sige. 
Hun tror at et lysår er en 12 må-
neders elregning. 
— 
Gitte havde fået trillinger, og 
det sker kun en gang efter ca. 
12000 forsøg. Hvordan har hun 
haft tid til at gå på arbejde. 
— 
Tre modne kvinder diskuterer, 
hvad deres ideal mand skulle 
beskæftige sig med. Til sidst 
skar Lone igennem. Det må væ-
re arkæologi. Den type der ikke 
kan få tingene gamle nok. 
— 

Min læge har anbefalet mig at 
tage en snaps, lige inden jeg 
lægger mig. 
Nå, og hvordan gik det så.? 
Fint, i går lagde jeg mig fire 
gange. 
— 
Manden og konen sidder og 
seer fjernsyn, da han spørger: 
sagde du noget skat? 
Hun ryster på hovedet. 
Han:- nå, så må det have været 
brandalarmen. 
— 
Hvem har givet dig det blå øje, 
Jens? 
Det har min kone. Hun sagde 
hun havde fået et hekseskud, og 
så kom jeg til at sige, at man 
skyder da ikke hekse. Man 
brænder dem. 
— 
Jeg giftede mig med Sylvia, 
fordi var så vidt forskellig fra 
alle andre kvinder.. 
Hvordan forskellig? 
Jo, hun var den eneste der ville 
há mig. 
— 
Dommeren til manden: 
Og de påstår, at det var et 
uheld, at de skød deres kone. 
Ja, hun stillede sig foran sviger-
mor.. 



 

 

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 Middelfart 
Tlf.64410629 
Åben 9.30 -17.30, lørdag 9 - 13 



 

 

Afs. Assens Marineforening 
Sdr. Ringvej 13, 
5610 Assens 

 

 


