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Nyhedsbrev april 2015
Dykkerekspedition
efter krigsvrag

I april har Gert Normann Andersen sammen med andre
kyndige eksperter eftersøgt og kortlagt de sidste stadigt
eksisterende skibsvrag fra Jyllandsslaget i 1916.
Se nogle billeder og forklaringer på www.vragmus.dk
under ”Sidste nyt”.

Generalforsamlingen
Den 14. april

Så er den første ordinære generalforsamling blevet afholdt
på Fiskeriskolen i Thyborøn, og der var fuldt hus med 47
deltagere.
Den siddende bestyrelse blev genvalgt og desuden
nyvalgtes Mogens Jørgensen fra bunkergruppen og som
revisor valgtes Ole Bjerg.
Bestyrelsen består herefter af formand Svend Nielsen,
Kasserer Klaus Kejser Juhl, sekretær Erik Rytter,
bunkergruppens repræsentant Mogens Jørgensen,
bestyrelsesmedlemmerne Henning Juhl Christensen,
Vagn Sandholm, Bøje Mikkelsen, Kim Schmidt og
Gert Normann Andersen

Lemvig kommune afholder et orienteringsmøde om
Informationsmøde
om Museumsplanerne museumsplanerne og status for arbejdet
og status for arbejdet i
Thyborøn d. 28. april.
Den 28. april 2015 kl. 16.30-18.30.
på Kystcentret,
Kystcentervej 31
Thyborøn
Mødet slutter med rundvisning på byggepladsen i De Røde
Barakker.

På mødet deltager repræsentanter for kommunen og for
Sea War Museum deltager Gert Normann Andersen og
Maritimhistorisk Selskab er også repræsenteret med nogle
bestyrelsesmedlemmer. Der bliver mulighed for at stille
uddybende spørgsmål til paneldeltagerne.
Tilmelding er nødvendig. Se mere på www.vragmus.dk
under ”Sidste nyt”.
Foredrag 28. maj
2015 Kl. 1930 på
Kystcentret

Så har vi den 28. maj kl. 19.30 på Kystcentret i
Thyborøn et interessant foredrag om dansk
marinarkæologi. Samme adresse som ovenfor nævnt.

Det er museumsinspektør og teamleder Jørgen Dencker
fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der har lovet at komme
og fortælle os om det danske marinarkæologiske arbejde,
og det er han den helt rigtige til.
Medlemmer har gratis adgang, andre betaler 50,- kr.
Sommerferie ?
Så kunne man jo tro, at det var tid til sommerferie, men det
bliver der slet ikke tid til i år, for Sea War Museum åbner
dørene for publikum omkring den 1. juli 2015.

Museumsåbning
forventes omkring den
1. juli 2015.
Medlemmer fra Maritimhistorisk Selskab assisterer med de
praktiske opgaver, så museet kan blive klar. Du er også
velkommen til at give en hånd med….
Der bliver ikke tale om den store officielle åbning før
omkring september, men der bliver adgang for publikum til
udstillingen, og det er da også muligt, at medlemmerne af
Maritimhistorisk Selskab får en pindemad og et godt glas
et eller andet, når portene slås op første gang.
Følg med på www.vragmus.dk under ”Sidste nyt”.

Foredrag i oktober –
tidspunktet kommer
senere.

Som det første arrangement i efteråret 2015 har vi formået
journalist og forfatter Knud Jakobsen til at holde et af sine
foredrag, denne gang om ”Desertøren som gik i krig.” Det
er historien om tømrerlærlingen fra Holstebro, som lærte
den amerikanske flåde at bruge raketter
Se foromtalen på www.vragmus.dk under ”Sidste nyt”.
Medlemmer har gratis adgang, andre betaler 50,- kr.

Nyhedsbrevene

Det vil være en gevinst for nyhedsbrevene, hvis vi kan få
en artikel om et maritimhistorisk emne med hver gang –
eller i det mindste et par gange om året.
Vi efterlyser derfor velvillige skribenter, som har et godt
emne at skrive om, og som gerne vil bidrage. Kontakt
gerne sekretæren Erik Rytter på museerne@rytter.net med
jeres forslag.

På gensyn

På gensyn omkring 1. juli – husk at se efter ”Sidste nyt”
på www.vragmus.dk. Her opdaterer vi om udviklingen.

