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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 

Torstenstroyer@gmail.com 

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. 

God Jul og Godt Nytår. 

Håber alle har det godt, da det ikke er så meget 

vi har set hinanden i det forgangne år, general-

forsamlingen er desværre som alt andet udsat 

på ubestemt tid. Derfor har jeg valgt at sætte beretningen i 

bladet, dagsorden for generalforsamling er også sat i, men 

uden dato, da jeg på nuværende tidspunkt ikke ved hvornår vi 

atter må samles. Så snart der bliver normale tilstande og for-

samlingsforbuddet bliver ophævet bliver der sendt indkaldel-

se ud. 

Derfor hold øje med mailboks, så vi igen kan mødes i vores 

hyggelige Marineforening. 

De som ikke har mail får selvfølgelig også besked. 

Jeg savner jer. 

Søren 

 

Finn Ekkelund Assens 17-01 80 år 

Jørn Boe - Hansen Le Gogis 20-01 75 år  

Jan Leth Assens 22-02 50 år 

Kurt Finn Petersen Assens 23-02 70 år  

Bent Ole Pilgaard Odense SV 09-03 70 år  

Bent Mikkelstrup Assens 31-03 70 år  



 

 

5. 

 ASSENS AUTOLAKERING

As sens A utolakering

Løimark svej 9
Tlf. 6 4 71 331 3

EFTERLYSNING !!! 

Vores Dannebrogsflag som har haft plads i styrehuset er for-

svundet. 

Hvis det har været brugt til et privat arrangement, og er blevet 

lagt et andet sted vil vi gerne vide hvor det er blevet lagt. 

Hvis du har lånt det, og har glemt at aflevere det vil vi gerne 

have det tilbage. 

På forhånd tak. 

Barvagt !! 

Hvis der er sidder nogen og brænder for en lille hyg-

gestund i Marineforeningen kan du altid melde dig til 

en barvagt. Er du interesseret i at prøve dette er du 

velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. 



 

 

6. 

Hans Kristian Christensen Assens 1961 60 år 

Paul Flemming Jørgensen Assens 1961 60 år 

Bent Mikkelstrup Assens 1971 50 år 

Jørgen Meyer Assens 1971 50 år 

Ole Mikkelsen Assens 1971 50 år 

Carsten Andersen Assens 1981 40 år 

Leif Hansen Tommerup 1981 40 år 

Ole Grønnegaard Knudsen Vissenbjerg 1981 40 år 

Steen Engelbrecht Pedersen Assens 1981 40 år 

Søren Hansen Gelsted 1981 40 år 

Indkaldelse til Søværnet 

Dan Pedersen 1996 25 år 

Ivan Frost 1996 25 år 

Indmeldese i AMF. 



 

 

7. 

Et stille efterår. 

 

Efteråret har været en stille affære for Assens Marineforening 

med aflysning på aflysning. Det startede ellers godt med 

stegt ål som havde en god tilslutning, så nu skulle efteråret til 

at starte. 

Tirsdag den 13. oktober var der Kammeratskabsaften i As-

sens Marineforening, og menuen stod på forloren skildpadde, 

25 medlemmer var mødt op.  

I foråret skulle vi há haft Jan Leth til at fortælle om jobbet som 

Retsmedicinsk teknikker, men det satte coronaen en stopper 

for, så vi havde fået Jan til at komme og fortælle denne aften. 

Det var interessant at høre om hans virke med obduktioner, 

ligsyn og rekonstruktioner af personer som var påkørt af 

f.eks. et tog eller andet. Hans fortælling om det job viste at  

det godt nok skal være en særlig type personer som kan ud-

føre det.  

Ja – det blev så den sidste Kammeratskabsaften i 2020, men 

vi har holdt åben onsdag og fredag eftermiddag samt lørdag 

og søndag midt på dagen som sædvanlig.  

Nytårsmønstring bliver heller ikke afholdt lige som generalfor-

samlingen udsættes til vi ser hvordan hele situationen udvik-

ler sig til næste år. 



 

 

8. 

2020 blev et for Marineforeningen atypisk år, det startede 

som vanligt med nytårsmønstringen, hvor vi ønskede hinan-

den Godt nytår, så blev der uddelt jubilæumstegn for indmel-

delse i Marineforeningen samt et hæderstegn. 

Alt var tilrettelagt med foredrag og udflugt til Langeland, vi fik 

afholdt 3 kammeratskabsaftener og 1 søndagsmatine samt 

aflagt besøg på værftet med rundvisning på Sagafjord og en 

nybygning, som skal bruges i forbindelse med bygning af 

havvindmøller, inden vi 13 marts måtte lukke grundet Covid-

19. 

Efter sommerferien så alting lyst ud igen og vi fik afholdt fre-

gatskydning, hvor vi fik en ”ny” fregatkaptajn, da Torsten 

Stroyer genvandt titlen. 

Vi fik afholdt 2 kammeratskabsaftener, hvor den ene var med 

foredrag om retsmedicin af Jan Leth, der var annonceret søn-

dagsmatine med musik og buffet, men gæsterne udeblev det-

te kan jeg kun beklage. 

Som situationen udviklede sig måtte vi 29 oktober aflyse re-

sterende arrangementer for indeværende år. 

Der har været afholdt 2 distriktsmøder, sendemandsmødet 

blev udsat 2 gange for til sidst at blive aflyst. 

Beretning 



 

 

9. 

Vi var repræsenteret ved afsløring af mindeplade for en 

dræbt orlogsgast i Nyborg, se indlæg i Under dannebrog. 

Den årlige inspektion på bryggeriet blev desværre også af-

lyst. 

Flagdagen for udsendt af Danmark blev markeret med flag-

hejsning men uden efterfølgende arrangement i Marinestuen. 

Der har efter sommerferien været fyraften åbent, med tilfreds-

stillende besøg. 

Hvis der skulle være interesse for at se diverse referater er 

man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

Til sidst en stor tak til alle der har givet en hånd med samt je-

res opbakning situationen taget i betragtning. 

 

Kammerater vi har mistet i 2020: Ole Steen Nielsen, Bruno 

Winckler, Jens Peter Madsen, Eduard Hansen og Elly 

Bruuns. 

Æret være deres minde 

 

Med ønske om at vi snart får normale tilstande og kan mødes 

igen i vores stue i 2021. 

På bestyrelsens vegne 

Søren Hansen 



 

 

10. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 Assens Marineforening. 

Generalforsamlingen afholdes I Marinestuen.  

Når coronasituationen tillader det. 

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 2022. 

 8. Valg af kasserer 

 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 Skagen. 

 13. Eventuelt.   

  

På valg er følgende: 

Kasserer:  

Bent Ole Svennevig-Vesth   Modtager genvalg 

  

Bestyrelsesmedlemmer:       

Torsten Stroyer  Modtager genvalg 

Niels Andersen  Modtager genvalg 

 

  

Bestyrelsessuppleanter: 

Frits Duus Hansen  Modtager genvalg. 

Knud - Erik Hansen Modtager genvalg 

  

Revisorer: 

Per Detlevsen  Modtager genvalg 

Generalforsamlling 



 

 

11. 

Revisorsuppelant: 

Ole Julsrud   Modtager genvalg 

Flagbærer: 

Frank Lohmann  Modtager ikke genvalg. 

Jan Lohmann     Modtager ikke 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 afstem-

ning. 

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.80,- 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 Kongehuset til generalforsamlingen, så har du  

dagsordenen. 

Husk at betale kontingent før generalforsamlingen, ellers har man ikke 

stemmeret. 

  

P.b.v. 

Søren Hansen 

Formand 



 

 

12. 

Infoside 

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. 

Coronatider 

Der har været ret stille i Marineforeningen i dette efterår. 

Helt stille har der dog ikke været. Der har været åbent for fyr-

aftensmøder onsdag og fredag fra kl. 16.00 til 18.00, ligesom 

der har været lørdag og søndag fra kl. 11.00 til 13.00 så lidt 

liv er der trods alt. 

En anden aktivitet der også er i dette efterår er fredagsholdet 

som kommer hver fredag for at vedligeholde forskellige ting 

som måtte trænge, der falder en masse blade ned som skal 

fjernes. Der er også ved at blive renoveret på træværket om-

kring styrehuset. Inden døre bliver der gjort rent ordnet toilet-

ter og håndvaske, dørken i stuen bliver støvsuget eller vasket 

alt efter behov. Edderkopperne holder ikke fri trods corona så 

der skal også fejes spindelvæv ned engang i mellem. 



 

 

13. 

Shantykoret 

Shantykoret har sparet på stemmerne hen over året, og det 

er ikke sjovt ikke at komme ud at synge sammen med andre 

medlemmer af koret og få rørt stemmerne lidt og være socia-

le sammen. Da bestemmelserne siger der skal være 2 meter 

i mellem hver når der synges indendørs, og det er svært at 

overholde.  

Jeg har gået og tænkt på vi kunne jo godt mødes en gang i 

mellem torsdag aften bare til lidt socialt samvær, også for at 

se hvordan I ser ud det har jeg jo næsten glemt. 

Hvis det er noget I syntes om kan I jo give mig en besked  

enten på mail frits@zqz.dk eller på SMS på 42283405. 

/Frits 

 

Du må ikke synge, 
men du må gerne 
fortælle en historie. 

Den  unge mand var på session og ville 

gerne til Søværnet. Kan du svømme blev 

han spurgt.?? 

Ja da—men har de da ikke nogen skibe 

vi kan sejle i. 

mailto:frits@zqz.dk


 

 

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 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,- 

Søndag  07/03 

Kl. 11.30 

Søndagsmatiné Hvad Kian & 

John finder på 

50,- 

Tirsdag 09/03 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Brunkål 

Med flæsk 

70,- 

Søndag 04/04 

Kl. 11.30 

Søndagsmatiné Kian & John´s 

Overraskelser  

50,- 

Tirsdag 13/04 Kammeratskabsaften Wienerschnitzel 

m/tilbehør 

80,- 

Tirsdag 11/05 Kammeratskabsaften Panamakanin 70,- 

Tirsdag 08/06 Pudseaften Biksemad 0,- 

Ret til ændringer forbeholdes. Også med hensyn til Corona situationen.  



 

 

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 

Lektier 

Drengen kommer nedslået hjem. “ Mor jeg er blevet sendt hjem fra sko-

le. ”  

“ H vorfor dog det? ”  Spørger den bekymrede mor. 

“ F ørst spurgte læreren hvad får man fra lam, så svarer jeg lammekød. 

Så spørger hun hvad får man så fra en gris, jeg svarede bacon. Så spør-

ger hun hvad får man så fra den fede ko. Så svarer jeg ” lektier ” .  

——— –—————- 

På bagerste række i skoleklassen sidder Peter, og han hører ikke efter. 

Læreren siger ” Peter du hører ikke efter ” .  Peter svarer man kan ikke 

høre noget hernede. Det kan ikke passe svarer læreren, så lad os prøve 

at bytte. Peter går til kateteret og læreren går til Peters plads. Peter siger, 

hvem var det der kravlede ud af min søsters vindue her til morgen.?? Læ-

reren siger, nej man kan ikke høre noget hernede. 

———————— 

Manden: “ Skal vi ikke prøve en anden stilling i aften?”  

Konen: “ Ok, du står her og stryger, mens jeg sidder i sofaen og prut-

ter. ”   

———————— 

 "Jeg har fået nyt høreapparat. Nu kan jeg igen høre alt." 

- "Det var da fedt....hvad kostede det?" 

- "Kvart over ni."  

————————- 

En gang skrev en lille dreng til julemanden ” Gider du være sød og give 

mig en lillesøster? ” . Så skrev julemanden tilbage ” O kay, lån mig lige 

din 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 

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 

 

 


