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Ansvarshavende Redaktør 
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Annoncer 

Bent Ole Svennevig-Vesth 

Græsholmvænget 40,1.   

5610 Assens 

20 24 09 35 

kasserer@assens-marineforening.dk 

 

 

Redaktør 

Palle Holst 

Provstistræde 18, 2.2 

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. 

” KOGEHUSET ”  

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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4. 

Vi kipper med flaget 

Runde dage 

Formanden har ordet. 

Ole Gundersen 03-07 70 år 

Harry Elmann Hansen 29-07 75 år 

John Frickmann 10-08 75 år 

Bent Blom Madsen 02-09 70 år 

Bjarne Johansen 02-09 70 år 

Søren Alexandersen 02-09 50 år 

Kian Falk Thorsen 03-09 40 år  

Ole Anton Larsen 16-09 65 år 

Sommeren er lige om hjørnet og vi har fået et prik el-
ler to, så nu går vi mod lysere tider. Vi holder åben i 
baren hver weekend hele sommeren, hvad angår ud-
flugt er vi begyndt at arbejde med turen til Lange-
landsfortet som desværre gik i vasken lige som så me-
get andet i 2020. Derfor hold øje med Mailboks og 
hjælp med at sprede budskabet når der kommer noget nyt. 
Vi starter efter ”sommerferien” med Fregatskydning lørdag den 
14/8 , vi har et hængeparti hvad angår gaver til dem som har haft 
fødselsdag under nedlukningen, så kig ind eller mød op til general-
forsamlingen. 
Vi mangler stadig kabys besætning, så hvis du har mod på at lave 
maden en gang er det helt fint, vi er taknemmelige for alle bidrag til 
at bevare den gode kammeratskabs ånd . 
Med ønske om at alle er friske på at videreføre vores gamle for-
ening. Søren  
GOD SOMMER 
Shanty koret starter torsdag den 2 september 
Hilsen Finn 

 



 

 

5. 

 ASSENS AUTOLAKERING

As sens A utolakering

Løimark svej 9
Tlf. 6 4 71 331 3

Lidt fra bestyrelsesmødet den 8. juni. 

Træskibene kommer torsdag den 29/7 hvor de overnatter, og 

så står Marineforeningen for morgenmad inden afgang, der 

bliver ingen festivas, jeg melder ud så snart jeg kender et me-

re præcis ankomsttidspunkt.  

Fregatskydning lørdag den 14/8 

Generalforsamling fredag den 27/8 

Forslag til årets mariner modtages gerne. 

Vi tror på vi kan komme til Langelandsfortet i aug. sep.? 

Hvad angår kabys besætning er der ingen afklaring, men vi 

skal nok få noget at spise til kammeratskabsaftener. 

Søndagsmatine bliver med tilmelding, som alle andre arran-

gementer. 

Hilsen Søren  
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Destination ”Skagen.” 
Af John Pedersen 
 
Bliver indkaldt til at møde som rekrut på Søværnets Eksercerskole i 
Auderød januar 1975. 
17. februar udkommanderes til minestrygeren Ulvsund, som ligger 
på Holmen i København. 
Min betegnelse er nu 
VPMS/E, som står for 
Værnepligtig Maskinen 
Elektrogast, alt så værne-
pligtig elektriker.  
Efter at have gået på di-
verse skoler i maskinlæ-
re, brand- og havari og 
igen lidt på skydebanen i 
Auderød er vi efterhån-
den klar til lidt sejlads. I begyndelsen er det bare lidt sejlads i og 
uden for havnen, til og fra målebanen v. Prøvestenen, hvor mine-
strygerens eget magnetfelt bliver målt og forsøges bragt ned på det 
mindst mulige. 
Endelig en dag først i april skal vi ud at sejle, og i følgeskab med 
minestrygeren Aarøsund og inspektionsskibet Ingolf drager vi nord 
op på gennem Øresund. 
Der er lidt buler på vandet i Øresund og da vi kommer fri af Sjæl-
land og op i Kattegat er der mange og store buler. Min plads under 
sejlads er i styrehuset, hvor jeg er controllergast, hvilket vil sige at 
det er mig der betjener controllerhåndtagene (frem/bak). 
Vejret bliver i løbet af eftermiddagen mere og mere barskt så 
”strygeren” banker rigtig pæle. 
 Selv om jeg bliver afløst ved controlleren forbliver jeg i styrehuset 
da jeg ikke rigtig har lyst til at gå ned på banjen. Det er også spæn-
dende at opholde sig i styrehuset, hvor man kan følge med i vejret, 
sejladsen og radiokommunikationen. 
Allersidst på eftermiddagen kommer Store Flemming buldrende op 
i styrehuset for at afløse ved roret, og bliver straks stillet det obliga-
toriske spørgsmål: ”Hvad skal vi have at spise til aften?” og svaret 
kommer prompte: ”Røde pølser og varm kartoffelsalat”. 

Ulvsund M577 og Aarøsund M571 



 

 

7. 

Denne melding fremmer stadig ikke 
min lyst til at forlade styrehuset – er 
faktisk slet ikke sulten i dag. 
Lidt efter lyder der et brag og døren 
fra den læ brovinge smækkes op og 
ind kommer chefen og udkiggen 
ned fra åben bro dyngvåde af regn. 
Chefen maser en plastikspand ind 
mellem rorstander og kompasstan-
der og siger: ”Skal i brække Jer, så 
skal det ske her!” 
Så får jeg pludselig lyst til at forla-
de styrehuset og farer ud af samme 
dør som de to andre lige er kommet 
ind af – ned af lejderen -  ned på dækket og i læ side holder jeg godt 
fat i en klampe og sætter så ellers alle dagens måltider over styr. 
Efter udført gerning er det om at komme ind om læ, da det i havvejr 
er forbudt at opholde sig på dækket uden redningsvest. 
Ind ad døren til skaffebanjen og det første jeg ser, er tre tallerkener i 
øjenhøjde komme susende tværes gennem banjen, ramme skottet og 
falde ned. En duft af pølser, varm kartoffelsalat, dieselolie og lum-
mer varme rammer mig lige i ansigtet.  Borde, bænke, tallerkener, 
bestik, madrester – ja alt løsøre var ikke på sin vanlige plads. Ingen 
folk at se på skaffebanjen.Ned på banjen for at iføre sig rednings-
vest og så op på skaffebanjen igen, hvor den eneste chance for at 
holde sig fast er at sætte sig på en bænk og stemme i med fødderne 
og så ellers ligge hen over bordet og holde fast i den modsatte bord-
kant.  
Må være faldet i søvn i denne umage stilling, da der pludseligt bli-
ver prajet ”Ankerrulle, ankergaster klar ved ankeret”, hvilket betød 
at også elektrikeren skal møde og køre ankerspillet.  
Vi er nu nået til Pakhusbugten ved Anholt, hvor vi alle skal ligge 
for anker natten over i læ af Anholt. 
Nu er vi heldigvis to elektrikere ombord så Jens Jørgen Holst tager 
ankertørnen. Tak for det!Efter ankring bliver hovedmaskinerne 
stoppet af og der skal gås ”hakkervagt”, hvilket betyder at elektri-
kerne indgår i vagttørnen i ”hullet” for at holde vagt ved generato-
ren. 

Ulvsund i havvejr  



 

 

8. 

Trængslerne med arbejde og søsyge er altså ikke forbi endnu. 
Maskinmanden, Peter Jylland vurderer min fysiske tilstand, er en 
flink fyr og siger: ”Trikker, du passer bare køjen så tager du min 
hakkervagt en anden dag!” Og tak for det! 
På køjen for at få lidt søvn. Så lyder det ”Lette anker, ankergaster 
klar ved ankeret!” Nej, hvad nu? 
Meldingen er en forsvunden fisker, som vi tre skibe så skal ud og 
lede efter i det forfærdelige vejr. 
Heldigvis går der ikke lang tid så lyder det: ”Ingolf har fundet og 
bjærget fiskeren” og vi går tilbage på plads og ankrer igen. Og jeg 
bliver på køjen. 
Næste morgen ved sekstiden vågner jeg så, og er forfærdelig sulten 
og tørstig, men dog ikke længere søsyg, da vi jo ligger for anker i 
nogenlunde roligt farvand. Må op og se, om det er muligt at finde 
noget at drikke. 
Kabyssen entres og den ligner et bombenedslag. I køleskabet finder 
jeg dog en pakke rugbrød og et glas med hindbærsyltetøj. En karton 
med kærnemælk er også at finde. En rugbrødsmad med hindbærsyl-
tetøj og dertil et stort glas kærnemælk – så kører vi i gen. Det fore-
kommer mig stadig at være det bedste måltid jeg nogensinde har 
fået. Søsygen er ovre, den værste sult og tørst stillet – så kan I alle-
sammen for øvrigt godt stå op! 
Kok, hovmester og bager kommer efterhånden til live og begynder 
opklaring af kabyssen og forberedelser til morgenskafning. De fle-
ste er ”fit for fight” og efter morgenmønstring kan et af historiens 
største oprydningsarbejder påbegyndes. Strygeren har ligget stille 
p.g.a. energikrise og motorreparation inde på Holmen hele vinteren 
og stort set intet var gjort søklar inden afgang. Den netop opfyldte 
ølbeholdning i styrbords minelast er gået på dørken og har raslet 
rundt hele natten i havvejret. Opklaring nødvendig. Et ynkeligt syn 
at se alt det spildte øl. 
Borde og bænke på skaffebanjen bliver gjort søklar ned i dørken 
med de dertil indrettede bardunstrammere. Det skorter så ellers ikke 
på skideballer for ikke at være klar til at gå ud i lidt havvejr. 
I løbet af dagen når vi så Skagen i god behold.  
/John 

Stor tak til John for en god historie. 



 

 

9. 

 

 

Den årlige Fregatskydning, finder sted  

lørdag den 14. august.  

Vi mødes på Kogehusmolen kl. 07.50 for at modtage den  

afgående 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 Fregatkaptain senest kl. 14.00. eller 

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

ramme plet. 

 

 

 
 

Fregatskydning 



 

 

10. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 Assens Marineforening. 

Generalforsamlingen afholdes I Marinestuen den 27.aaugust.  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 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 

Jens E. Kildemand  Modtager ikke genvalg. 

Generalforsamlling 
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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. 

 



 

 

13. 

Fredagsholdet er så småt ved at komme i gang igen efter det 

har været lukket ned siden december 2020 på grund af coro-

na. Da der blev åbnet for at vi måtte mødes 10 personer in-

dendørs igen, skrev jeg en mail til fredagsholdet om der var 

stemning for at mødes igen, det var der. 

Der gik ikke lang tid før der kom svar tilbage som, juhuuu jeg 

sender ham af sted, jeg kommer, til osse - osse mig, lød det 

fra de forskellige så vi mødtes 23. april. 

Der gik da kun en fredag, så blev der lukket igen pga. stigen-

de Corona smitte i Assens kommune, så den 30. april var der 

lukket. Søren håbede jo på at det ville ændre sig igen, og 

ville holde åbent lørdag og søndag. Han blev lige reddet på 

målstregen da der blev åbnet fra lørdag d.1. maj. Fredags-

holdet startede igen op den 7. maj så vi må håbe det nu hol-

der ved, for der er en del at gå i gang med.  



 

 

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 14/08  

Kl. 07.50 

Fregatskydning 

Start på kogehusmolen 

Morgenskafning 

m/dr Nielsen 

60,- 

Fredag 27/08 

Kl. 18.00 

Generalforsamling Gule Ærter 

m/flæsk 

80,- 

Tirsdag 14/09 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Mørbradgryde 

m/mos 

80,- 

Søndag  03/10 

Kl. 11.30 

Søndagsmatiné Hvad Kian & 

John finder på 

50,- 

Tirsdag 12/10 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Brunkål 

Med flæsk 

70,- 

Søndag 07/11 

Kl. 11.30 

Søndagsmatiné Kian & John´s 

Overraskelser  

50,- 

Tirsdag 09/11 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Panamakanin 70,- 

Lørdag  11/12 

Kl. 14.00 

Julefrokost Byens bedste 150,- 

Tirsdag 14/12 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Wienerschnitzel 

m/tilbehør 

80,- 

Lørdag 18/12 

Kl. 11.00 

Julehygge / 

Julebanko 

Gløgg  kl. 11.00 

Banko kl. 13.00 

0,- 

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



 

 

17. 

Østergade 37 
5610 Assens 

Tlf.: 64 71 10 64 

 



 

 

18. 

Den vittige side 
Hvad har modeltog og bryster 
til fælles? 
De er begge beregnet til børn, 
men det er mændene, som en-
der med at lege med dem. 
— 
Den ene blondine til den an-
den: 
– Har du hørt at benzinpriserne 
stiger? 
– Ja ja, men det betyder ikke 
noget for mig. 
– Jeg tanker altid kun for 100 
kroner!   
— 
En mand ligger på stranden og 
har intet andet end en kasket 
over skridtet En forbipasseren-
de kvinde Siger: “Hvis du var 
en mand, ville du løfte din hat 
for en dame.”Han svarer: “Hvis 
du lignede en dame, ville hat-
ten løfte af sig selv.” 
—  
En mand ringede 112: 
– “I bliver nødt til at sende no-
get hjælp. Min kones vand er 
lige gået.” 
– “Rolig nu, er dette hendes 
første barn?” 
– “Nej, De taler med hendes 
mand.”  

Kvinden uden BH 
– Skat, hvorfor har du ingen 
BH på i dag? 
– Det ved jeg ikke, hvorfor 
da? 
– Det burde du gøre noget 
oftere. 
– Ej, synes du virkelig mine 
bryster er faste nok til det? 
– Nej. Men det trækker da 
rynkerne ud af ansigtet, så 
meget som de hænger!!  
— 
Dreng: Jeg fandt en falsk 
100 kr seddel i dag 
Pige: Hvordan kunne du se 
den var falsk? 
Dreng: Der var 3 nuller i ste-
det for 2 så jeg skyndte mig 
at rive den over!  
— 
Lille Lises forældre skulle ud 
at spise, så Lise skal sove 
hos mormor. Om natten våg-
ner mormor, fordi Lise mær-
ker hende på numsen.  
Mormor: ”Hvad er det dog du 
laver, Lise?”Lise: ”Jeg ville 
bare undersøge, om det er 
rigtigt, at du har røven fuld af 
penge, som mor og far si-
ger.” 



 

 

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 

 

 


