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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 
kassereren, da vi ikke modta-
ger 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. 

 Endelig blev det normale tilstande og vi er kom-
met godt fra start med 2 foredrag og pudse aften 
med flotte fremmøder. En kæmpe tak for jeres op-
bakning. Vi deltog med 4 mand til 6/6 markering i 
Nyborg, jeg skulle hilse mange gange og sige tak 
for vores gode kammeratskab. Vores flag deltog i 
Valdemarsdag fejring (der var også 14 faner) Jeg er glad for vi 
kan deltage i sådanne arrangementer og synliggøre Marinefor-
eningen. Hvis du ikke har mulighed eller lyst at deltage i jubilar-
stævnet på Holmen, men gerne vil have din erindringsmedalje, 
vil vi være behjælpelige med det. Marineforeningen vil være 
åbent lørdag og søndag hen over sommer så kig ind. Vi ses til 
Fregatskydning hvor vi ”skyder” efteråret i gang. Følg med i ak-
tivitets kalenderen og på mail. 
Med ønske om en god sommer. 
Søren 
 

 

Frank Lohmann 60 år 11-07 

Jan Lohmann 60 år  11-07 

Villy Allesø Rasmussen 90 år 18-07 

Karsten Damm 70 år 28-07 

Martin Jørgensen 70 år 04-08 

John Andersen 85 år 04-08 

Steen Engelbrecht Pedersen 60 år 23-08 

Frits Duus Hansen 80 år 26-08 

Ib Helm-Petersen 85 år 30-09 



 

 

5. 

 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  

Leif H. Jensen 70 år  

Jubilarstævne for indkaldelse til  
Søværnet. 

Årets Mariner 
 
Der skete desværre en fejl i sidste num-
mer af Kogehuset. Tekst og billede af 
årets Mariner Kian Thorsen var ved en 
fejl blevet slettet da billedet ikke var 
godt, så jeg har været i gemmerne og 
fundet et arkiv foto af  Kian. 



 

 

6. 

 Weekenden den 23. – 24. april var der vedligeholdelse på den ud-
vendige side af Marineforeningen. Fredagsholdet var mødt op plus 

to fra bestyrelsen. Vi mødtes kl. 09:00 til morgenkaffe, og derefter 
gik vi i gang med de forskellige ting som udskiftning af træværk på 
huset, behandling af haveborde, afvaskning af murværk og slibning 

samt maling af vinduer og døre.  

Det grå guld på arbejdsweekend 



 

 

7. 

Foredrag i Marineforenigen. 
 

Tirsdag den 12. april var der samlet 30 medlemmer til kamme-
ratskabsaften og foredrag. 
Det vides ikke om det var skinke og flødekartofler eller det var 
foredrag ved Frank Lissner der trak. Da vi havde spist, og kaf-
fen var drukket gjorde Frank klar til at fortælle om et langt 
spændende liv i forsvaret. 
Han havde været: Jægersoldat og Chef for Jægerkorpset, - 
Chef for de danske specialstyrker i Afghanistan i 2002, - Chef 
for ISAF 7 i Afghanistan i 2009, Brigadegeneral og 
”Chairman” for den internationale koalition ved US Central 
Command Florida, Sektorchef for FN i Georgien, Chef for 
Hærhjemmeværnet på Sjælland, og Udstationeret fem år i 
Tyskland og tre år i Florida. 
 

 
Tirsdag den 10. maj var der  kammeratskabsaften i Marinestu-
en, og der var nakkekoteletter på menuen. 
Da de var fortæret og alle var mætte 

var det Chef for 3. Eskadre Komman-

dør Steen Engelbrecht Pedersen som 
holdt foredrag om sit liv i forsvaret, og 

den kommende tid i Amerika. Det var 

en levende og god fortælling han gav, 

efterfulgt af spørgsmål om stort og 

småt. Til afslutning fik han lidt forsin-
ket sit 25 års tegn for medlemskab af 

Marineforeningen  



 

 

8. 

FREGATSKYDNING 
 
Sommeren er ved at gå på held, så nu må vi til at komme i gang 
med den årlige tradition. 
Lørdag den 20. august afholder vi Fregatskydning i Assens Marine-
forening. Vi samles på Kogehusmolen kl. 07.50 hvis ellers vi kan 
komme derned for gravemaskiner, kloakrør og andet entreprenør 
materiel, for at modtage den afgå-
ende Fregatkaptajn som måske 
kommer fra søsiden i år. 
Den afgående Fregatkaptajn er Jens 
Erik Kildemand.   
Når han har skridtet fronten af, går 
vi til Marineforeningen hvor der er 
morgenskafning og en lille en til 
halsen.  Når kaffe og rundstykker 
er indtaget og der er skyllet efter 
med Dr. Nielsen går skydningen i 
gang kl. 09.00. 
 

Om at elske som gift. 
 
Den unge nyforlovede pige til 
sin kommende svigerfar: 
Tror du Lasse vil blive ved 
med at elske mig også efter at 
vi er blevet gift? 
Absolut. Han er helt tosset med 
gifte koner. 
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10. 

 



 

 

11. 

The Tall Ships Race i Esbjerg 8. juli. 
 
Afgang fra Assens Marineforening kl. 08.00. 
Marineforeningen er vært med et rundstykke, og der kan 
selvfølgelig tilkøbes en Dr. Nielsen til kaffen. Der vil 
selvfølgelig også kunne købes øl og vand i bussen. 
Frokost i Esbjerg Marineforening kl. 13.30. 
Når alle er fulde af oplevelser, kører bussen hjem med af-
gang fra Esbjerg kl. 16.00. 

Valdemarsdag. 
 

Onsdag den 15. juni holdt Danmarks-samfundet flagfest i Assens. 
Assens Marineforening var repræsenteret med 4 mand, 2 var fra 
Assens Marineforening, og 2 repræsenterede Assens Sømandsfor-
eningen hvor de også er medlemmer. 
Der var mødt 15 flag og faner op på Skelvej. 
Assens Harmoniorkester spillede, og der blev sunget dertil, og efter 
at tidligere chef for Jægerkorpset Frank Lissner havde holdt tale for 
flaget gik man med Harmoniorkestret i 

spidsen til Vor Frue Kirke hvor der var 
aftensang. 

 



 

 

12

 
Søndag den 8. maj var der åbent skib på 
Skoleskibet Danmark, ikke kun for Ma-
rineforeningen, men for alle der havde 
lyst til at komme om bord på Skoleski-
bet og se hvor flot det var. 
Da vi kom derned, var der rigtig mange 
som havde lagt vejen forbi, og køen var 
lang - meget lang, og det var tydeligt at 
se, at de nye elever havde besøg af for-
ældre og kærester. 
Endelig fik vi lov til at komme om 
bord, og vi kunne så gå i en lang række 
rundt på skibet da der var mange om 
bord, og det var også i orden. Det havde 
været mere interessant hvis det kun havde været Marineforeningen 
der havde fået en tur rundt, men John Pedersen som havde kontakt 
med skibet for rundvisning  blev lovet at det ville de se på næste 
gang de kom til Assens. 

Skoleskibet Danmark 



 

 

13. 

Veteranbiler i Assens 

 
Som nævnt i sidste nummer 
af Kogehuset vil der være 
Veteranbiltræf mm. i As-
sens. 
Jan Lohmann som er med-
lem af Marineforeningen i 
Assens har modtaget en do-
nation fra Vestfyns bank på 
10000 kroner til veteranbil-
træffet. 
De udstillede køretøjer vil 
være at se på vejene omkring Marineforeningen, og der vil kunne 
købes øl og grillpølser på stedet. Der vil også være åbent i Marine-
foreningen i det tidsrum hvor biler, traktorer, knallerter og motor-

cykler er udstillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der er desværre for nogen ikke anmeldte 
udstillere af veteranmobiltelefoner,  
men måske det kommer næste år. 



 

 

14. 

Støt vores annoncører 

De støtter os ! 

Er du et af de medlemmer der 

ikke får påmindelse omkring 

Kammeratskabsaften, 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


 

 

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 

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. 
Fredag 08/07 

Kl. 08.00 

The Tall Ships Races 

Esbjerg 

Frokost kl. 13.30 

Esbjerg Marinef. 

200,- 

Lørdag 20/08 

Kl. 07.50 

Fregatskydning 

Mødested på  

Kogehusmolen 

Morgenskafning 

m/Dr. Nielsen 

60,- 

Tirsdag 13/09 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften 

Foredrag m/ Gustav 

Schmidt Hansen  

Gammeldags 

Oksesteg 

70,- 

Søndag 02/10 

Kl. 11.30 

Søndagsmatiné Kian & John’s 

Specialiteter 

60,- 

Tirsdag 11/10 

Kl.19.00 

Kammeratskabsaften Brunkål 

m/flæsk 

70,- 

Søndag 06/11 

Kl. 11.30 

Søndagsmatiné Kian & John’s 

Sidste 

60,- 

Tirsdag 08/11 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Gule ærter 

m/tilbehør 

70,- 

Lørdag 10/12 

Kl. 11.00 

Julebanko Gløgg og 

Æbleskiver 

0,- 

Tirsdag  13/12 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Wienersnitsel 

m/dreng 

100,- 

Lørdag 17/12 

Kl. 14.00 

Julefrokost Byens bedste 150,- 

Ret til ændringer forbeholdes.   



 

 

17. 

Østergade 37 
5610 Assens 

Tlf.: 64 71 10 64 

 



 

 

18. 

Den vittige side 

Marinekaptajnen vrissede fordi 
maskinrummet ikke reagerede på 
hans kommandoer. Skuden var 
lige ved at løbe på grund. Kaptaj-
nen tog telefonen, ringede op og 
råbte panisk:  
- Er der for helvede ikke an eller 
anden idiot i enden af denne led-
ning? 
- ikke i denne her ende, lød det 
iskoldt fra det mørke maskinrum. 
 

** 
En general holdt afskedsreception, 
og hans politiske overordnede 
spurgte ham, hvad han fremover 
ville beskæftige sig med efter et 
langt liv i hæren. 
- Dyrke porrer. 
- Porrer? Jamen, hvorfor netop 
porrer? ville Forsvarsministeren 
vide. 
- Af tre grunde: De står på række, 
de ser ens ud, og sidst men ikke 
mindst, de holder kæft. 
 

** 
To basser stod og talte sammen i 
en pause fra tjenesten: 
-Hvad fik dig til at trække i trøjen, 
spurgte den første. 
- Tjaaa… svarede den anden. Jeg 
har ingen kone, og jeg elsker krig. 
Hvad med dig? 
- joe, ser du. Jeg har en kone, og 
jeg elsker fred. 

 
En mand konfronterede en dag 
sin kone med tidens rygte i ræk-
kehuskvarteret, der sagde, at det 
ellers pålidelige postbud havde 
været i seng med alle kvinder på 
vejen på nær én kvinde. 
- Ha, kom det hånligt fra hans 
hustru. Jeg tør væde på, at det er 
hende gimpen oppe på hjørnet. 
  

** 
En kun 83-årig mand gik til læ-
gen og beklagede sig over for 
høj sexlyst. Han forlangte, at 
lægen satte den ned. Lægen tro-
ede ikke sine egne ører. 
Hørte jeg rigtigt? De er 83 og 
ønsker Deres sexlyst nedsat. 
Netop, svarede den gamle og 
tog sig til hovedet. For tiden er 
den heroppe. Jeg ønsker den 
længere ned. 
 

** 
En ung mand bliver bragt ind på  
den eneste tilbageværende ska-
destue i amtet. Den rutinerede 
sygeplejerske, der har til opgave 
at underrette evt. pårørende til 
de tilskadekomne, spørger ham 
derfor: 
Er de gift unge mand. 
Nej, svarede manden. Jeg er 
væltet på min knallert. 



 

 

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 

 

 


