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Ansvarshavende Re-
daktør 
Søren Hansen 
Søndergade 58 stuen 
5591 Gelsted 
22 36 67 66 
king-
strup1964@gmail.com 

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 
søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølel-
sen  mellem personer, der er eller har været tjenestegørende under 
orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det mariti-
me miljø. 

”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. 150 stk. Deadline for bladstof til næste 
nummer er 15 februar, 15 maj, 15 august og 15 november. 
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 manuskripter mod-
tages gerne.  
KOGEHUSETS spalter er åbne for alle, så bladets artikler er ikke nød-
vendigvis 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 kassere-
ren, da vi ikke modtager besked fra 
PostNord. 

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 
John Pedersen 

Damgade 28, 5610 Assens 
20 82 64 16 

elton.john@youmail.dk 
 

BESTYRELSESMEDLEMMER 
Niels Andersen 

Rolundsvej 17, 5591 Gelsted 
60 46 81 93   

 
Knud Erik Hansen 

Ravnekærvej  55, 5631 Ebberup 
51 80 34 31 

 
Henning Frydendal 

Kærsangervænget 12, 5610 Assens 
20 63 30 77 
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4. 

Vi kipper med flaget 

Runde dage 

Formanden har ordet. 

Jens - Ole Mathiasen 80 år 08-04 

Lars Skøtt 70 år 16-04 

Palle Holst 70 år 17-05 

Hans Kristian Christensen 85 år  21-06 

Halløj, så kom der atter gang i Marinestuen efter 
endnu en nedlukning, lørdag d. 29 januar  
begyndte vi med weekend åbent med 
efterfølgende kammeratskabsaftener i februar og 
marts samt generalforsamling og søndagsmatine.  
 
Til ovennævnte arrangementer har der deltaget ca. 20 personer, 
kan vi ikke blive lidt flere? Som omtalt andet sted i bladet er der 
foredrag i april og maj, så følg med på mail og facebook når vi 
nærmer os, så kig forbi og skriv jer på eller skriv til Palle. 
 
Vi har som sidste år valgt at bringe bestyrelsens beretning samt 
referat af generalforsamling og andre møder, så de som har  
været forhindret i at deltage ikke bliver snydt eller der er noget 
man ikke fik med da det blev læst op. 
 
Husk turen til Esbjerg d. 8 juli sidste tilmelding  
d. 19 juni 
 
På gensyn i Marinestuen 
Søren 
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 ASSENS AUTOLAKERING

As sens A uto lakering

Løimark svej 9
Tlf. 6 4 71 331 3

Frank Lohmann 40 år 

Palle Holst 50 år 

Bent Blom Madsen 50 år 

Bernt Kjær 50 år  

Kaj Elmstrøm Poulsen 65 år  

Leif H. Jensen 70 år  

Jubilarstævne for indkaldelse til  
Søværnet. 

 
”Assens Marineforening afholder igen i år i samarbejde med Vete-
ranbilerne v/Jan Lohmann mfl. Veteranbiltræf i Assens by – lørdag 
den 2. juli 2022 fra kl. 11-15. 
Arrangementet afvikles på vejstrækningen foran Marineforeningen 
og Marineforeningen er åben i dette tidsrum for salg af drikkevarer 
m.v. 
Følgende foreninger er bl.a. inviteret til arrangementet – Fyns Vete-
ran Klub, Gamle SCO-knallerter, Amerikanerbilerne, og Vestfyns 
Veteran Traktorklub mfl. 
I samarbejde med Handelsstandsforeningen forventes der denne 
dag at være gågade i Østergade og Torvet..” 



 

 

6. 

 

Årsberetning 

 
2021 er næsten en gentagelse af 2020, hvor vi startede med at være 

nedlukket. 
Jeg havde meldt ud at vi  åbnede 1. maj, så det var lidt spændende, 
men d. 30. april kom den længe ventede mail om at Assens sogn 

atter var åben. 
Vi fik afholdt fregatskydning d. 14/8, hvor Jens Erik kildemand 

blev ny fregat kaptajn. 
Der blev afholdt generalforsamling 27/8, hvor vi med lidt forsinkel-
se fik uddelt 2 stk. 25 års tegn, Marineforeningens hæderstegn i sølv 

til vores nyslåede fregat kaptajn. 
Ole Julsrud blev udnævnt til Æresformand i Assens  

Marineforening. 
Vi fik afholdt 3 kammeratskabsaftener og søndags matine. 

Inden vi igen skulle se Coronaens grimme fjæs og lukke ned for  
resten af året. 

Der blev d.13/6 afholdt distriktsmøde i Bogense. 
Jeg deltog i sendemandsmøde i Skagen, hvor der blev lavet  

vedtægtsændringer. 
Formålsparagraffen blev ændret hvilket også er rettet i Kogehuset. 

Referater og vedtægter kan frit hentes på Marineforeningen.dk 
Dette års sendemandsmøde foregår på Løgstør park hotel  

13 – 15. maj. 
Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe blev en tam omgang, As-
sens var den eneste by på vejen rundt, der ikke havde nogen form 

for underholdning i forbindelse med skibenes anløb. Der var 2  
friske piger der fik noget stablet på benene, et fantastisk arbejde, 

desværre regnede det hele dagen. 
De morgenfriske var d. 30/7, kl. 05.00 på pletten klar til at udlevere 

morgenmad til sejlerne, tak for hjælpen det krævede lidt logistik 
grundet omstændighederne. 

Assens var repræsenteret i Nyborg 6/6 og 29/8 henholdsvis d. dag 
og mindeplade for dræbt orlogsgast. 

Vi deltog til flagdagen 5.september, som denne gang blev afholdt i 
arena Assens. 
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Bryggeriinspektionen d. 15/11 gik rigtig godt med fuld tilslutning, 
Assens Marineforening tildelte Villy og bryggeriet en  

”Super Mariner” som han blev rigtig glad for. 
Udflugten til Langelandsfortet blev desværre aflyst grundet mang-

lende tilmelding, men som tidligere nævnt har vi ikke mistet gejsten 

bare meld ind med forslag, så arbejder vi videre med det. 

Vi mangler stadig en Kabysbesætning, så meld gerne ind, det skal 
ikke nødvendigvis være de samme, der tager hele slæbet. 

 
En kæmpe tak til de medlemmer der har bidraget med historier i  

Kogehuset, da der af gode grunde ikke er meget at skrive om når der 
er lukket. 

Til sidst tak til de medlemmer der har hjulpet hen over året. 
Også i år skal vi mindes Hulda og Andreas samt takke  

Bruno Sørensen og Hans Jørgensen (Strit) for de gyldne dråber til de 
gule ærter. 

 

Kammerater der er gået fra borde i 2021:  

Finn Holst-Jacobsen, Djan Mørk, H.C. Rasmussen,  

Niels Hald-Andersen, Jens Madsen 

Æret være deres minde. 

 
Frank Lissner, tidligere chef for Jægerkorpset, kommer og holder 
foredrag i Marineforeningen d. 12. april. 
10/5 - Foredrag ved Steen Engelbrecht Pedersen chef for 3. Eskadre. 
Besøg på Flådestation Korsør. Dato fremkommer.  
Den 26. juli kommer der gamle træskibe i havnen 

Den 13. september kommer Gustav Schmidt Hansen og holder fore-
drag i Marineforeningen. 
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INFO 
 

Medlemsbladet er nu nede på et oplag på 150 stk. 
I 2014 var vi 170 medlemmer, og nu er der kun 123 med-
lemmer tilbage, og de fordeler sig sådan: 
 
Fra Søværnet 59 medlemmer,  
15 medlemmr fra Marinehjemmeværnet  
13 medlemmer fra Handelsflåden  
1 Erhvervsfisker  
35 øvrige  
  
Aldersfordelingen:  
Vi har 19 medlemmer i alderen 80 år til 92 år. 
Vi har 72 medlemmer i alderen 60 år til 80 år. 
Der er 32 medlemmer i alderen 22 år til 60 år. 
 
Vi kan godt trænge til nye medlemmer som er af yngre 
dato. Så hvis du kender en eller to som har interesse for 
Søværnet eller søfart som kunne tænke sig at være med-
lem så prøv at tage vedkommende med herned evt. til en 
kammeratskabsaften. 

Arbejdet kalder: 
Der er en del ting som trænger til vedligeholdelse i Mari-
neforeningen. 
Vi har noget malerarbejde, en flagmast der skal vaskes og 
have olie, havemøbler trænger også  til olie. 
Der er noget træværk som skal skiftes. 
Har du lyst til at give en hånd med, er du velkommen. 
Det er planlagt til weekenden den 23 – 24 april. 
Er du interesseret i at hjælpe kan du tilmelde dig på mail 
palleholst52@gmail.com  
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Distriktsmøde i Faaborg Marineforening 
Søndag, den 20. februar 2022 kl. 11.00. 
 
I Flotillehuset, Kanalvej 22, 5600 Faaborg. 
 
Dagsorden: 

Velkomst ved lokalformand og distriktsformand. 
Formand Torben Ralp Nielsen og distriktsfor-

mand Erik Bodal,ønskede de fremmødte 
velkommen. 

Valg af ordstyrer og referant. 
Ordstyrer blev Formand Torben Ralph Nielsen, 

referant blev Lejla W Sørensen. 
Referat fra sidste møde – evt. bemærkninger. 

Ingen bemærkninger. 
Orientering fra distriktsformanden. 

Distriktsformanden orinterede om diverse mø-
der der afholdes på Landskontoret. 

Den nye landssekretær hedder Pia Skaaritsø 
Der er drøftet om sendemandsmødet skal afhol-

des som et fælles arrangement på distrikts-
niveau, over 2 dage som i Randers,eller det 
skal afholdes hvert andet år. 
For de små foreninger er det en både øko-
nomisk og praktisk vanskellig opgave at 
håndtere. 

Svendborg Marineforening har fået et bødefor-
læg for publicering af et billede uden at ha-
ve fået tilladelse. Foreningerne opfordredes 
til at være opmærksomme på hvad de låner 
af  billeder på nettet og sørge for at ophavs-
retten ikke krænkes. 

Kurt Verner efterspurgte en Pjece om skik og 
brug til nye medlemmer. 

Der blev forespurgt om et seminar for for-
mænd, kassererer, næstformænd og sekre-
tærer. 
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Distriksformand gennemgik den lukkede side 
for lokalbestyrelser på nettet. 

Beretning fra afdelingerne (Afdelingsrapport A afleve-
res). 

Afdelingerne gennemgik rapporterne. 
Valg af distriktsformand – (Næste valg 2024). 

Blev udsat til senere. 
Valg af distriktsformandssuppleant – (Næste valg 2024). 

Blev udsat til senere. 
Regnskab for distriktskassen. 

Blev godkendt. 
Evt. indkomne forslag. (Herunder drøftelse af fremtidige 

Sendemandsmøder). 

Det meddeles her i sidste øjeblik før bladet går i trykken, 
at søndagsmatine fortsætter. Det forlyder at John fortsæt-
ter med hjælp fra Niels Andersen, og med ekstra backup 
af Torsten Stroyer, så det er bare dejligt at der fortsat sker 
noget i Marineforeningen, og mon ikke Henning kommer 
og spiller lidt sammen med sin nye spillepartner. Der var 
ellers lagt op til det skulle være sidste gang her den 3. 
april, men det blev en aprilsnar, så mød op den 3. april så 
kan det være John vil fortælle mere om det nye hold. 

NYT—NYT—NYT 
 
FRA SØNDAGSMATINEHOLDET. 
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Støt vores annoncører 

De støtter os ! 

Er du et af de medlemmer der 

ikke får påmindelse omkring 

Kammeratsskabsaften, og lig-

nende på mail så send os din 

mailadresse, og du vil blive 

informeret om aktiviteter i 

foreningen. 

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
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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 

UFFE JENSEN

Assens
Tlf 6471 1095

Glamsbjerg
Telf 6472 12 53

 

mailto:mail@boegskov.vvs.dk
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Aktivitets liste 

Dag Dato & tid Emne Menu Pris 

kr. 
Søndag 03/04 

Kl. 11.30 

Søndagsmatine Kian & John’s 

Specialiteter 

60,- 

Tirsdag 12/04 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften 

Foredrag med 

Frank Lissner 

Glaseret skinke 

m/flødekartofler 

70,- 

Tirsdag 10/05 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften 

Foredrag m/ Steen  

Engelbrecht Pedersen   

Nakkekoteletter 

 

70,- 

Tirsdag 14/06 

Kl. 18.30 

Pudseaften Biksemad 0,- 

Fredag 08/07 

Kl. 08.00 

The Tall Ships Races 

Esbjerg 

Frokost kl. 13.00 

Esbjerg Marinef. 

200,- 

Lørdag 20/08 

Kl. 07.50 

Fregatskydning 

Kogehusmolen 

Morgenskafning 

m/Dr. Nielsen 

60,- 

Tirsdag 13/09 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften 

Foredrag m/ Gustav 

Schmidt Hansen  

Gammeldags 

Oksesteg 

70,- 

Tirsdag 11/10 

Kl.19.00 

Kammeratskabsaften Brunkål 

m/flæsk 

70,- 

Tirsdag 08/11 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Gule ærter 

m/tilbehør 

70,- 

Ret til ændringer forbeholdes.   
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Østergade 37 
5610 Assens 

Tlf.: 64 71 10 64 
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Den vittige side 

Den perfekte svigermor er så de-
ment, at når hun ankommer i ta-
xa, går man bare ud til hende og 
siger: "Tusind tak for besøget 
svigermor, kom godt hjem..."!  
*** 
Et ældre ægtepar ligger i sen-
gen...  
Konen: "Kan du huske, da du bed 
mig blidt i brystvorten..."?  
Ja...!  
Kan du ikke prøve igen...?  
Jo, kaster du patten herover - el-
ler skal jeg kaste tænderne over 
til dig...?  
*** 
Den unge mand søgte ind på uni-
versitetet, og var til samtale hos 
studievejlederen, som spurgte 
ham:  
"Hvilken gren vil du ind på..."?  
"Jamen, kan jeg ikke bare få en 
stol ligesom alle de andre..."?  
*** 
Piloten byder velkommen, men 
glemmer bagefter at slå mikrofo-
nen fra...  
"Nu vil jeg ud og skide, og bagef-
ter vil jeg bolle med én af stewar-
desserne..."!  
Dette hørte hele flyet...  
Én af stewardesserne ville løbe 
op til piloten for at slukke for mi-
krofonen, men snublede på ve-
jen...  
Gamle fru Jensen hjalp hende 
op...  
"Rolig nu, unge dame... Han 
skulle jo skide først..."! 

En kvindelig engelsk TV -

journalist lavede lang tid før kri-

gen i Afghanistan en udsendelse 

om kønsroller i hovedbyen Ka-

bul. Bl.a. bemærkede hun, at 

kvinder næsten altid gik 5 skridt 

bag deres ægtemænd. 

Journalisten var for nylig tilbage 

i Kabul og så, at kvinderne fort-

sat går  bag deres ægtemand. 

Selvom Taliban-styret nu er 

væk, synes kvinderne nu at gå 

endnu længere bag deres 

mænd  - og de virker oven i kø-

bet tilfredse med at opretholde 

den gamle skik. Journalisten tog 

kontakt til en afghansk kvinde 

og spurgte hende: "Hvorfor er I 

afghanske kvinder tilsyneladen-

de så glade for den gamle skik?" 

Kvinden så lige ind i øjnene på 

journalisten og svarede uden at 

tøve: "Landminer!" 

 



 

 

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 

 

 


