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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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Vi kipper med flaget 

Runde dage       

Formanden har ordet. 

Velkommen tilbage efter velfortjent sommerferie. 
Der har været åben i baren hele sommeren, med 
pænt besøg. Arrangementer afholdt siden sidste 
blad har haft god opbakning. Da Juleaften falder 
på en lørdag i år bliver der pres på kalenderen. 
Jeg håber på jeres opbakning set i bakspejlet fra 
sidste år, med aflysninger. Jeg har reserveret min december. 
 
Vi forsøger os med afholdelse af en gammel tradition nemlig 
Kvindeaften, for alle kvinder til  nuværende og enker efter med-
lemmer af Marineforeningen. 
Til Kammeratskabsaften i oktober er menuen Brunkål og med de 
gaspriser vi har i øjeblikket kunne det måske løfte deltagelsen. 
 
Nytårsmønstring lørdag den. 7 januar 11.00 vel mødt. 
God jul 
Søren 
  

 

Erik Nielsen 75 år 29-11 
Jens Kildemand 90 år 07-12 
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 ASSENS AUTOLAKERING

As sens A uto lakering

Løimark svej 9
Tlf. 6 4 71 331 3

Søndagsmatiné 
 

Det forlyder nu at det er sidste gang at Kian & John står i ka-
byssen for at lave søndagsmatine. Der skal lyde en stor tak til 
Kian & John for de mange søndage I har disket op med læk-
kerier, som vi andre bare kan komme og nyde det I har lavet. 
Så mød op og hils af med Kian og John. 

Foredrag med Gustav Schmidt Nielsen.  
 

Tirsdag den 13. september var 
der kammeratskabsaften med 
gammeldags oksesteg på menu-
en. Der var 22 medlemmer mødt 
op og stemningen var som sæd-
vanlig god.  
Da oksen var fortæret havde Jan 
lavet en portion is til dessert, og 
det faldt i god jord eller var det i 
maven. 
Da alle var mætte og godt tilpas 
var det Gustav Schmidt Nielsen 
der ville fortælle om en lang kar-
riere til søs, og det var et godt 
foredrag hvor han kom omkring 
hele sin karriere. 



 

 

6. 

 
 
 

Kvindeaften 2022 
 

 
Nu er tiden kommet til at vi afholder  
kvindeaften igen. Lørdag den 05. november  
kl. 18.00. vil Elisabeth trylle med gryderne, 
og servere en 3-retters middag med temaet 

”De varme lande” 
 
Tilmelding inden den 28 oktober. 
Der bliver hængt tilmeldingsliste op i  
Marineforeningen. Og man kan sende mail til 
formanden.  
Pris: 175,- kr. excl. drikkevarer 
 
Så sæt kryds i kalenderen og spred ordet til 
alle kvinder i foreningen.  

 
Glæder mig til at se jer alle. 
 
Elisabeth 

FEST !! 
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Sommeren kom til Assens. 
 

Tirsdag den 26. juli var der igen fest i Assens, Den traditionsrige 
sejlads for bevaringsværdige træskibe var igen på vej til Assens på 
deres tur Fyn rundt hvor 41 skibe skulle have en overnatning. Vejret 
var fint, solen skinnede, og en god vind bragte hurtigt skibene til kaj 
i Assens. Der var masser af mennesker både på havnen, og i byen 
hvor der også foregik en masse. På havnen skulle Shanty koret fra 
Assens Marineforening underholde, der var også mange mennesker 
i teltet, og stemningen var god. 
Onsdag morgen var Marineforeningen igen på. De morgenfriske 
måtte tidligt ud af køjen for sejlerne skulle også havde morgenmad 
inden de skulle videre, og det er også en tradition at Marineforenin-
gen står for dette, så der var travlt både i kabyssen og i teltet på hav-
nen, der er 2 i kabyssen, 8 i teltet, og 3 til at fragte alt sammen frem 
og tilbage. Alle var glade og sagde mange tak for mad. 

 



 

 

8. 

FREGATSKYDNING 
 
Lørdag den 20. august startede efterårets sæson med den sædvanlige 
Fregatskydning med kanonsalut. Den afgående Fregatkaptajn Jens 
Erik Kildemand kom i ”guldkaret” da skipperen som skulle havde 
sejlet var ramt af corona. Efter at havde skridtet fronten af, gik hele 
modtagelseskomiteen  til Marineforeningen hvor Jan Lohmann og 
hans yndige kone Lene havde gjort klar til morgenskafning, og blev 
tilset af Dr. Nielsen.                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Da skafningen var vel overstået lød kanonen kl. 09.00 og vi var klar 
til at skyde, 23 skytter var mødt frem. 
I Dronningens og Kronprinsens fravær måtte den afgående Fregat-
kaptajn afgive Deres skud og derefter sit eget skud. 
Dagen gik lystigt med godt humør og godt vejr.  
Da vi nåede hen midt på dagen havde Lene og Jan disket op med 
håndmadder  så der var kø ved baren. 
 
Da skydningen var overstået, og en ny Fregatkaptajn var fundet 
blev der budt velkommen til to nye medlemmer Jan Vedel og Jes 
Ålbæk-Nielsen, og det blev Jes Ålbæk-Nielsen som fik titlen som 
Fregatkaptajn. 
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 Resultatet af Fregatskydningen blev: 
 
Store Bramsejl på skud nr. 49—Bådsmand Arly Larsen                                     

Forreste Bramsejl på skud nr. 68—Lanternegast Karl Erik Havndrup 

Berginersejl på skud nr. 79—Jolleroer Søren Edlefsen 

Srore Mærssejl på skud nr. 150—Tømmermand Torsten Stroyer 

Forreste Mærssejl på skud nr. 166—Kanoner Søren Hansen 

Blændsejl på skud nr. 191—Signalgast Søren Edlefsen 

Mesan på skud nr. 201—Krudtlanger Jan Vedel 

Storsejl på skud nr. 224—Kanonkommandør Jes Ålbæk-Nielsen 

Fok på skud nr. 266—Kuglestøber  Jes Ålbæk-Nielsen 

Krudtkammer på skud nr. 315—Straffegast Arly Larsen 

Fregatten på skud nr. 328—Fregatkaptajn Jes Ålbæk-Nielsen 

 

 

  



 

 

10. 

Mandag den 5. september blev der i Assens som i mange andre byer 
afholdt flagdag for Danmarks Udsendte. Assens Kommune, Assens 
Marineforening og Garderforeningen stod for arrangementet ved 
Marineforeningens Flagmast, og der var mødt hele 9 Flag og Faner 
frem, og der var ca. 55 personer som deltog. 
 
Da Heidi Nordquist havde spillet ”Last Post og I Danmark er jeg 
født” holdt Borgmester Søren Steen Andersen velkomsttale, derefter 
spillede Heidi Nordquist igen ”Der er et yndigt land”. 
 
Da Flag og Faner var aftrådt var der kaffe og brød i Marinestuen, 
efter kaffen talte Felt og Sømandspræst  Kim Axel Jacobsen om ti-
den sammen med de udsendte i brændpunkterne Irak, Bosnien og 
Afghanistan. 
 

Flagdag 
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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. 

Søndag 02/10 

Kl. 11.30 

Søndagsmatiné Kian & John’s 

Specialiteter 

60,- 

Tirsdag 11/10 

Kl.19.00 

Kammeratskabsaften Brunkål 

m/flæsk 

70,- 

Lørdag 05/11 

Kl. 18.00 

Kvindeaften Se side 6 175,- 

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,- 

Lørdag 07/01 

Kl. 11.00 

Nytårsmønstring Portvin & 

Kransekage 

0,- 

Tirsdag 10/01 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Kogt Torsk 

 

Kommer 

senere 

Tirsdag 14/02 

Kl. 19.00 

Kammeratskabsaften Panamakanin 70,- 

Ret til ændringer forbeholdes.   



 

 

17. 

Østergade 37 
5610 Assens 

Tlf.: 64 71 10 64 

 



 

 

18. 

Den vittige side 

Hanne til Eva:- Min mand har 
narret mig noget så grusomt. 
Han fortalte mig ikke, han var 
steril, inden vi blev gift.. 
Eva:- Jamen, sagde du ikke du 
var gravid? 
Hanne.– jo, det er netop det, der 
er problemet. 
 
** 
Hvordan går det med dit sexliv? 
Åh det er lige som juleaften. 
Så godt? 
Nej, en gang om året. 
 
** 
Lille David læner sig frem i so-
faen til sin mor. 
Mor, hvor kommer jeg egentligt 
fra? 
Dig, min ven. Du er kommet 
hertil med storken. 
Øv, var far allerede impotent 
dengang? 
 
** 
Matematiklæreren lænede sig 
frem mod Rasmus for at være 
sikker på, at han forstod, at det 
var ham, han talte til. 
Hvis et hus har 6 etager, og hver 
etage har 20 trappetrin, hvor 
mange trin er du da nød til at gå, 
for at komme helt op? 
Dem alle. 
 

En kvinde var i seng med sin 
mands bedste ven, da telefonen 
ringede. 
Hun stod op, tog den og lagde 
kort efter røret på igen. 
Det var min mand, men bare 
rolig. Han spiller kort med dig. 
 
** 
Hørt på molekanten: 
Ved du, hvad den sikreste kur 
mod søsyge er? 
Næeh… 
At blive siddende her. 
 
** 
Hvem ringede? Spurgte orlogs-
kaptajnen nysgerrigt sin nye se-
kretær. 
Det var en som troede at vi var 
fiskeaktionen, svarede hun. 
Hvad mener De? 
Han spurgte, om torsken var her 
endnu. 
 
**  
En ældre kvinde gik til lægen og 
forlangte at få udskrevet p-piller 
Hvad vil De med dem i Deres 
alder, spurgte lægen. 
Det gør jeg sover meget bedre, 
svarede hun. 
Hvordan det? 
Jeg putter dem i min nieces  ap-
pelsinjuice om morgenen. 



 

 

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 

 

 


