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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 

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 
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Søren Hansen 

Kingstrupvej 20,5592 Ejby 

22 36 67 66 
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NÆSTFORMAND 

Torsten Stroyer 

Berildsvej 22,5610 Assens 
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torsten@stroyer1.dk 

KASSERER 
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SEKRETÆR 

Niels G. Hald –  Andersen 

Stentevej 1 ,5610 Assens 
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BESTYRELSESMEDLEMMER 
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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 

Formanden har ordet. 

Det var så første halvdel af 2020, hvor vi des-

værre måtte aflyse  alle planlagte arrangemen-

ter og kun sende en fødselsdagshilsen på mail, 

men I er ikke glemt, så mød op til en af de kom-

mende kammeratskabsaftener og modtag jeres gave. Der 

arbejdes på foredrag i efteråret så følg med på mail og face-

book, hvor alle informationer kommer når vi nærmer os.    

Har du en historie du vil dele med os, bringer vi den gerne. 

Med håb om normale tilstande så vi kan afholde fregatskyd-

ning for at markere genåbningen af Marineforeningen.      

Ønsker jeg jer alle en god sommer og tak for jeres forståelse. 

Søren 

  

Jørgen Meyer 02-07   70 år 

Carsten Andersen 18-07   60 år 

Jack Chr. Nielsen 25-07   50 år 

Henning Frydendal 30-07   75 år 

Ole Andersen 16-08   75 år 

Erik Freilev 20-08   80 år 

John Duus Hansen 30-08   75 år 

Poul Henning Hansen 14-09   85 år 

Bent Rasmus Clausen 30-09   75 år 



 

 

5. 

 ASSENS AUTOLAKERING

As sens A utolakering

Løimark svej 9
Tlf. 6 4 71 331 3

Assens Marineforenings Formænd gennem 100 år 

Periode Navn               Stilling 

1914 – 1916 A.B. Albrechtse           Kommunelærer 

1916 – 1921 M. Olesen          Vandmester 

1921 – 1926 Th. Jacobsen           Havnefoged 

1926 – 1928 L. Jensen           Smedemester 

1928 – 1929 S.P. Mortensen           Fyrmester 

1929 – 1950 A. Poulsen           Fabrikant 

1950 – 1953 Aage Bohn-Jespersen Overtoldassistent 

1953 – 1954 H. Jacobsen           Overpolitibetjent 

1954 – 1963 H. Sander Christensen Lærer 

1963 – 1968 H. Jacobsen           Overpolitibetjent 

1968 – 1977 P.H. Grynfeld           Maskinmester 

1977 – 1978 Børge Larsen           Fyrbøder 

1978 – 1986 Jørn Boe-Hansen        Skibsfører 

1986 – 1988 Finn Ekkelund          Styrmand 

1988 – 2014  Ole H. Julsrud          Overhovmester 

2014 – 2018 Ove Jensen         Overfartsleder  

2018 Søren Hansen          Overkonstabel  



 

 

6. 

Der er ikke meget at skrive om, for Assens Marineforening 

har ligesom resten af Danmark været ramt af Corona nedluk-

ning. 

Vi nåede lige at få kammeratskabsaftenen den 10 – 3 med 

før det hele blev lukket ned, siden har der været helt stille. 

Der var alligevel noget der ikke havde hørt om Corona, 

ukrudtet på fortovet groede lystigt, og der blev mere og me-

re, så Palle snakkede med John om vi ikke skulle mødes 

uden at sige det til andre for at kigge på det. Vi gik i gang 

med at trække ukrudt op, og så fattede John ukrudtsbrænde-

ren og sved det sidste af, hvor blev det flot. Vi fortsatte vores 

tur op forbi huset, og fik fejet efter os. Vi havde også to bord-

bænkesæt stående under halvtaget som vi fik båret ud så vi 

var klar til sommeren. Da vi havde sat det sidste bord på 

plads kom Johns  kone (Sisse) igen-

nem hækken med serveringsbakken. 

Kaffe og kage blev nydt i solen det var 

rigtigt dejligt tak til Sisse for et godt ini-

tiativ. 

Stilhed i Marineforeningen 



 

 

7. 

Aflysninger. 

Vi har desværre også måtte aflyse både søndagsmatiné, 

Kammeratskabsaften med briefing af Chefen for 3. eskadre, 

foredraget om retsmedicin v/ Jan Leth blev også aflyst, men 

forhåbentlig kan begge dele komme en anden gang.  

Torsdag den 7. maj skulle Søværnets Tamburkorps have væ-

ret at finde i Assens i forbindelse med uddeling af Willemoes-

prisen. 

Forårsfesten måtte også aflyses ligesom turen til Langelands-

fortet blev det. Pudseaften blev heller ikke til noget og Sankt 

Hansbålet er slukket i år. 

Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe som skulle have be-

søgt Assens den 23. juli, og med morgenskafning den 24. bli-

ver desværre heller ikke til noget. 

En ung fyr som arbejder på en tankstation, blev altid så flov, 

når kunderne købte bind og tamponer, så han spurgte sin 

chef om råd. Chefen mente, at han måske bedre kunne lade 

være med at rødme, hvis han prøvede at være humoristisk. 

Et par dage senere kommer en kvinde hen til kassen og vil 

købe en pose vat, og den kære tankpasser siger: ”en pose 

vat, ja tak. De ruller måske selv?” 



 

 

 

  Assens Marineforenings kassererer gennem 100 år 

Periode Navn  

1914 – 1920 ? Leif Larsen  

1920 – 1924 ? Th. Jacobsen 

1924 – 1933 Viggo Hansen 

1934 – 1943 ? Verner Petersen 

1944 – 1946 Aage Bohn-Jespersen 

1947 – 1949 Carl Lockenwitz 

1950 – 1962 Arne Schou Petersen 

1963 – 1967 P.H. Grynfeldt  

1968 – 1977 Mogens B. Thorsen 

1978 – 1984 Jens Erik Kildemand 

1984 – 1987 Aksel Lykke Olsen 

1988 – 1990 Ole Andersen 

1991 – 1999 Kurt Allesch 

2000 – 2003 Anton Kjems Hansen  

2004 – 2013  Hans K. Christensen 

2013 -  Bent Ole Svennevig-Vesth 
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9. 

Lidt status for Assens Marineforening. 

 

Vi kan i dag mønstre 139 medlemmer.  

Der er 5 kvindelige medlemmer, og 134 mandlige medlem-

mer. 

Ud af disse 139 medlemmer har 71 gjort tjeneste i Søværnet. 

Marinehjemmeværnet står for 17 personer. 

Handelsflåden har 14 personer. 

37 personer har en anden baggrund, men interesse for det 

blå erhverv.   

Det medlem som har været længst i Assens Marineforening, 

er Jens Erik Kildemand. Han blev medlem i 1962 efter at hav-

de været indkaldt til Søværnet i 1954. 

Vi har også medlemmer som efterhånden er lidt oppe i årene, 

det ældste medlem vi har er Jens Peter Madsen som efter-

hånden er blevet 94 år, og blev indkaldt til søværnet i 1949. 

Kogehuset 

Det er blevet vedtaget at kogehuset vil blive sendt på mail til 

dem som vi har mailadresser på, men  vil man have det fy-

sisk kan det afhentes  i Marinestuen, men pga. corona er 

stuen lukket, så derfor kommer det ud i papirform denne 

gang. Dem som vi ikke har adresser på vil få det som nor-

malt. 



 

 

10. 

 

Den årlige Fregatskydning, finder sted  

lørdag den 15. august.  

Vi mødes på Kogehusmolen kl. 07.50 for at modtage den af-

gående Fregatkaptain Torsten Stroyer.  

Derefter går turen til Marineforeningen hvor der kl. 08.15 er 

morgenskafning med dr. Nielsen / gl. Dansk.  

Skydningen starter kl. 09.00, og alle deltagere skal være  

tilmeldt, og havde betalt inden skydningen starter.  

Når vi har fundet en ny Fregakaptain senest kl. 14.00. eller 

måske kl. 15.00 vil der være præmier til dem som har kunnet 

ramme plet. 

 

Fregatskydning 



 

 

11. 

Fra spejderhytte til Marinestue 
Assens Marineforening købte i 1990 den daværende spej-
derhytte for 198.000 kr.,  og der skulle en ekstraordinær 
generalforsamling til, da der kun var 3.000 kr. i kassen. 
Hytten kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor den blev 
brugt som flygtningebarak. 
I 1947-48 kom den til Assens og blev til spejderhytte ind-
til Assens Marineforening købte hytten på dengang 60 m2 
den 1. december 1990. Hytten blev derefter i en kortere 
periode udlejet med en lejeindtægt på 2.200 kr. om måne-
den. 
Takket være sponsorstøtte på 35.500 kr. og indskudsbevi-
ser fra medlemmer på 31.000 kr. kunne man så påbegyn-
de det store arbejde med at omdanne spejderhytten. Ved 
mange frivillige medlemmers hjælp og mange timers ar-
bejde blev det til en fin Marinestue. 
Der blev holdt reception den 24.8.1991. Assens bys adop-
tionsskib Willemoes havde som en overraskelse sørget for 
underholdning af Søværnets Tamburkorps.   
Igennem årene er der tilbygget kabys, toiletter, styrehus 

og anneks, så Marinestuen i dag er på 140 m2 og nu står 

som en hyggelig og funktionel stue til gavn og glæde for 

foreningens medlemmer. 



 

 

12. 



 

 

13. 



 

 

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. 

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 0,- 

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,- 

Tirsdag 13/10 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften 

Foredrag v/ Jan Leth om 

retsmidicn 

Forloren  

Skidpadde 

70,- 

Søndag  08/11 

Kl. 11.30 

Søndagsmatiné Kian og John 

overraskelse 

50,- 

Tirsdag  10/11 

Kl. 18.00 

Kammeratskabsaften / 

Marta aften 

 

Marta menu 

+1 snaps 

+ 1 øl 

125,- 

Tirsdag  08/12 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Brunkål  

m / flæsk 

70,- 

Lørdag  12/12 

Kl. 14.00 

Julefrokost Byens Bedste 150,- 

Lørdag 19/12 

Kl. 11.00 

Julebanko  Gløgg  kl. 11.00 

Banko kl. 13.00 

0,- 

Lørdag 02/01 –2021 

Kl. 11.00 

Nytårsmønstring Portvin  & 

Kransekage 

0,- 

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 mand står ved baren.  

Kan jeg få en Tuborg?? 

Tjeneren—værsågod. 

Manden: nej jeg vil hellere há 

en Vestfyen. 

Tjeneren bytter hans Tuborg 

til en Vestfyen. 

Manden drikker sin Vestfyen 

og går. Tjeneren råber efter 

manden. Du skal betale for 

din Vestfyen hvorpå manden 

svarer, du fik da en Tuborg i 

bytte. 

Tjeneren: den har du heller 

ikke betalt, nej men jeg har 

heller ikke drukket den. 

**Manden står på badevæg-

ten, og konen siger: det hjæl-

per ikke at trække maven 

ind. 

Jo – for ellers kan jeg ikke 

læse tallene. 

En blondine står ved en fod-

gængerovergang, og der har 

hun stået længe. 

En betjent spørger: hvorfor 

går du ikke over, der er jo 

grønt. 

Jo, men der er en grøn 

mand, så hvornår kommer 

der en grøn dame. 

— Hvorfor vejer gifte kvinder 

mere end enlige kvinder? 

Enlige kvinder kommer hjem, 

ser hvad der er i køleskabet 

og går i seng, mens gifte 

kvinder kommer hjem, ser 

hvad der er i sengen og går 

til køleskabet. 

**Hvorfor slår jordemødre de 

nyfødte på numsen?? 

Ved de intelligente falder tap-

pen af. 

 



 

 

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 

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 

NY ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 



 

 

Afs. Assens Marineforening 
Sdr. Ringvej 13, 
5610 Assens 

 

 


