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2. 

Ansvarshavende Redaktør 

Søren Hansen 

Søndergade 58 stuen 

5591 Gelsted 

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 



 

 

ASSENS MARINEFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE 

FORMAND 

Søren Hansen 

Søndergade 58 stuen, 5591 Gelsted 

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 

Formanden har ordet. 

Carsten Møller Madsen 02-11   75 år 

Velkommen tilbage håber alle har haft en god 

sommer, der var som altid god tilslutning til fre-

gatskydningen, den første kammeratskabsaften 

var en succes når man tager situationen i be-

tragtning. Jeg håber vi kan gennemføre efteråret som plan-

lagt. 

Husk der er foredrag til kammeratskabsaften den 13/10 

Vi må desværre sætte et max antal, så meld til i god tid. 

Bryggeriinspektionen er desværre udsat af sikkerhedsmæssi-

ge årsager. 

Hvis der sker ændringer i forhold til aktivitetslisten, udsendes 

der mail herom, så hold øje med mail og spam, da det kan 

ske at de havner der. 

Sendemandsmødet i Svendborg er desværre blevet aflyst. 

Søren 

 



 

 

5. 

 ASSENS AUTOLAKERING

As sens A utolakering

Løimark svej 9
Tlf. 6 4 71 331 3

Bevaringsværdige træskibe. 

En af sommerens store begivenheder blev desværre også 

aflyst pga. Corona. Det var Fyn rundt for bevaringsværdige 

træskibe. Der er jo tradition for at Assens Marineforenings 

shantykor optræder på havnen sammen med Die Hornblover 

fra Tarp, og det plejer at blive en oplevelse. Assens Marine-

forening har et hold morgenfriske som har stået for morgen-

skafningen for de mange sejlere inden de stak til søs igen 

dagen derpå, og det har de fået meget ros for de tidligere år, 

og det ville de sikkert også havde fået i år. Vi kan da håbe på 

at det bliver arrangeret næste år igen. 



 

 

6. 

Lørdag den 5. september er dagen hvor vi hejser flaget for 

dem som har været udsendt til brændpunkter rundt om i ver-

den. I år var en lidt anderledes flagdag. Vi mødtes på Koge-

husmolen lidt før kl. 08.00 for at hejse flaget. Der kommer fle-

re som har medbragt faner, og i år var der 7 faner som stiller 

op. Det skulle dog ikke gå som det plejer. Klokken 08.00 skul-

le flaget op, men der gik lidt kludder i flaglinen, så det blev 

kun til at flage på halv stang fra starten, men det blev dog ret-

tet, og flaget kom helt til tops senere. Borgmester Søren 

Steen Andersen holdt talen på Kogehusmolen. Sammenkom-

sten i Marinestuen efterfølgende med morgenkaffe var blevet 

aflyst. På grund af Corona måtte vi ikke være så mange i Ma-

rinestuen grunden var afstand og stuens størrelse. 

Flagdag for vores udsendte. 



 

 

Kammeratskabsaften.  

Den anden tirsdag i måneden er der Kammeratskabsaften i 

Marinestuen med skafning. 

Tirsdag den 8. september var der stegt ål på menuen, og det 

var en populær menu. Der må højest være 30 personer sam-

let, så vi var spændt på hvor stor tilmeldingen blev, men hel-

det var med os fordi ”kun” 29 havde tilmeldt sig, så det kunne 

ikke passe bedre. 

Det ville ikke være sær-

ligt sjovt at skulle sige til 

nogen at der ikke var fle-

re pladser. 

Bordene var dækket så 

der var den afstand der 

skulle være. 

 

7. 



 

 

Fremtidige arangementer 

Søndag den 4. oktober holder Kian & John søndagsmatiné, 

men igen skal der holdes afstand til hinanden, så også her må 

der kun være 30 personer i stuen. 

Tirsdag den 13. oktober har vi igen Kammeratskabsaften, der 

står menuen på forloren skildpadde, og der vil Jan Leth kom-

me og fortælle om retsmedicin, og det skal nok blive spæn-

dende. 

Hvad der sker i november og december med hensyn til coro-

na ved vi ikke noget om, men vi må jo ikke være så mange 

samlet i Marinestuen på grund af lokalets størrelse. 

Det er nok ikke et problem når det er Kammeratskabsaften vi 

taler om, men i december har vi både julefrokost, og juleban-

ko som plejer at være godt besøgt, men det må vi se på til 

den tid. 

Marinestuen er  begyndt at holde åben igen fra august. Det er 

som sædvanlig onsdag og fredag fra kl. 16.00 til 18.00 og 

igen lørdag og søndag fra klokken 11.00 til 13.00. 

Læg vejen forbi og få en snak om alverdens glæder og pro-

blemer, dem kan i sikkert løse. 

8. 



 

 

9. 

Fregatskydning 

Så gik den sommer med at passe på os selv og hinanden i denne corona-

tid. Nu er tiden kommet til at genåbne Marineforeningen med den årlige 

Fregatskydning.  

Den afgående Fregatkaptajn Torsten 

Stroyer blev hentet på havnen af gasterne 

fra Marineforeningen kl. 08.00 med kanon-

salut. Efter at havde skridtet fronten af gik 

vi til Marinestuen hvor der var morgenskaf-

ning med Dr. Nielsen til bords.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da rundstykker og kaffe var indtaget, var det tid til at begynde skydningen 

kl. 09.00, og igen med salut fra vores fine kanon. 

Der var tilmeldt 36 skytter, men kun 31 aktive. Første skud er H.M.    

Dronningen, og i hendes fravær skød Jens Erik Kildemand det, H.K.H. 

Kronprinsen, var også fraværende, så det tog Torsten Stroyer sig af. Der 

blev gået til den, og der blev givet gode råd, men der blev ramt ved siden 

af for det meste. Der skulle 58 skud til før det første sejl blev ramt, og hele 

434 skud før en ny Fregatkaptajn kunne udnævnes. Det blev for andet år i 

træk Torsten Stroyer. 



 

 

10. 

Resultater for årets skydning 2020: 

Store Bramsejl  Skud nr. 58          Bådsmand     Kukker 

Forreste Bramsejl  Skud nr.146        Lanternegast   Kaj Poulsen    

Berginersejl           Skud nr.154       Jolleroer  Torsten Stroyer 

Store Mærssejl      Skud nr.182  Tømmermand  Jan Lohmann  

Forreste Mærssejl Skud nr. 240  Kanoner  Kukker 

Blændsejl  Skud nr. 259 Signalgast  John Frickmann 

Messan  Skud nr. 297 Krudtlanger  Ole Skovgård 

Storsejl  Skud nr. 387 Kanonkommandør  Ole Skovgård 

Fok   Skud nr. 389 Kuglestøber  Lars Skøtt 

Krudtkammer Skud nr. 425 Straffegast  Søren Hansen 

Fregatten   Skud nr. 434 Fregatkaptajn  Torsten Stroyer 

    

Skydningen sluttede kl. 14.10 hvorefter der var præmier til dem som hav-

de ramt plet. 

Stor tak til alle som havde medvirket til afviklingen af årets Fregatskydning  

 



 

 

11. 

Følgende har skudt sig til den ærefulde titel 

"FREGATKAPTAJN” 

1996: Gregers Schrøder 

1997: Søren Alexandersen 

1998: Kurt Allesch 

1999: Ole "Volvo" Rasmussen 

2000: Niels Hald-Andersen 

2001: Vagn Mikkelsen 

2002: Mogens Thorsen 

2003: Eduard Hansen 

2004: Ingen 

2005: Otto Kromann 

2006: Carsten Damm 

2007: Ove Jensen 

2008: Bente Frost 

 

 

 

 

 

 

 

2009: Willy Madsen 

2010: Erik Breith 

2011: Bent Ole Jensen 

2012: Lars Skøtt 

2013: Peter Hjort 

2014: Helge Andersen 

2015: Helge Andersen 

2016: Kenneth Jørgensen 

2017: Henrik Mathiassen 

2018: Søren Hansen 

2019: Torsten Stroyer 

2020: Torsten Stroyer 



 

 

12. 

Infoside 

Shantykoret 

Der er ikke kommet noget nyt fra Shanty Koret. Frits skriver 

at på grund af Corona virus er alle øveaftenerne stoppet ind 

til sundhedsmyndighederne igen giver lov til at synge i lukke-

de lokaler. 

Kogehuset 

Som nævnt i tidligere nummer af Kogehuset kommer bladet 

på mail til de medlemmer vi har mailadresse på, men det 

kan afhentes i Marinestuen hvis man ønsker at få det i papir-

form. 

Kabyspersonale. 

Da vores gode og stabile Jan og Frank Lohmann har valgt at 

stoppe med udgangen af dette år vil vi takke for en god ind-

sats. Derfor søger vi en eller to personer til at tage over. Er 

det en tjans du kunne tænke at prøve, eller har du et bud på 

nogen kan du kontakte formanden på tlf. 22 36 67 66 og få 

en snak om det. 



 

 

13. 

Slopkisten 

 

Sweet Shirt  Str. S – XXXXl  Pris fra kr. 360,- til kr. 375, 

Gardigan  Str. S – XXXXl Pris fra kr. 650,- til kr. 810.- 

Pullover Str. S – XXXXl Pris fra kr. 550,- til kr. 645,-  

Polosweater Str. S – XXXXl Pris fra kr. 580,- til kr. 640,- 

Pullover Str. S – XXXXl Pris fra kr. 550,- til kr. 645,- 

Slipover Str. S – XXXXl Pris fra kr. 460,- til kr. 540,- 

Polo shirt Str. S – XXXXl Pris kr. 155,- 

T Shirt Str. S – XXXXl Pris kr. 100,- 

Skjorte               Str. 37/38 – 49/50Pris fra kr. 350,- til kr. 370,- 

Slips  Pris kr. 165,- 

Vindjakke Str. M – XXXl Pris kr. 385,-  

Vinterjakke Str. S – XXXXl Pris kr. 440,- 

Blazeremblem  Pris kr. 125,- 

Begyndersæt blazer Pris kr. 375,- 

Seler 120 / 130 cm Pris kr. 225,- 

Læderbælte sort  Pris kr. 250,- 

Indkøbspose  Pris kr. 75,- 

 

Kunne du tænke dig at købe noget af ovenstående, kan du 

kontakte vores kasser Bent Ole Svennevig-Vesth 



 

 

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  04/10 

Kl. 11.30 

Søndagsmatiné Hvad Kian & John 

Finder på 

50,- 

Tirsdag 13/10 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften 

Foredrag v/ Jan Leth om 

retsmedicin 

Forloren  

Skildpadde 

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,- 

Tirsdag 12/01 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Kogt torsk 

Salt torsk 

120,- 

Tirsdag 11/02 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Mørbradgryde 

m/mos 

80,- 

Fredag 26/02 

Kl. 18.00 

Generalforsamling Gule Ærter 

m/flæsk 

80,- 

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 ligger på stranden og har 

intet andet end en kasket over skrid-

tet. 

En forbipasserende kvinde Siger: 

“ H vis du var en mand, ville du løfte 

din hat for en dame. ”  

Han svarer: “ Hvis du lignede en da-

me, ville hatten løfte af sig selv. ”   

—Præsten råbte ud over forsamlin-

gen: Den, der føler sig fuldkommen 

og helt uden fejl, bedes rejse sig. En 

lille forsagt mand rejste sig, og præ-

sten spurgte ham: Nå, så du mener, 

at du er fuldkommen og helt uden 

fejl? Nej, svarede manden, jeg rejste 

mig nu mere som repræsentant for 

min svigermor … 

—Er det rigtigt at du har lige fået en 

søn? Ja, og jeg er meget glad for det! 

Og, din kone må også være meget 

glad for det!? Hun har ikke hørt noget 

om det endnu. 

— Undskyld hr. tjener. Kan jeg ikke 

lige få et stykke sukker til ? 

–  Jamen De har jo allerede fået seks. 

–  Jamen, de er blevet helt opløst.  

Bankrøvere 

To bankrøvere bliver forfulgt af 

politiet. De kommer til en rundkør-

sel, og har kørt rundt et par gan-

ge, da politiet kommer. Pas på 

politiet kommer råber den ene til 

den anden! Det gør ikke noget 

svarer den anden, de er tre om-

gange efter os!  

—En Aab-supporter, en AGF-

supporter, en Fck-supporter og en 

Brøndby-supporter stod oppe på 

en stor klippe. 

Så sagde Aab-supporteren:” D et 

her gør jeg for Aab, ”  og så hop-

pede han ud over kanten. 

Så sagde AGF-supporteren: ” Det 

her gør jeg for AGF ” , og så hop-

pede han også ud over kanten. 

Så sagde Brøndby-supporteren: ”

Det her gør jeg for Brøndby, ”  og 

så tog han Fck-supporteren og 

smed ham ud over kanten.  



 

 

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 

 

 


