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Nyhedsbrev april 2017
Generalforsamling 2017

Allerførst er at erindre om den ordinære generalforsamling, som afholdes på
Fiskeriskolen i Thyborøn
Onsdag den 26. april kl. 19.30
Kun adgang for medlemmer, som har betalt kontingentet for 2017.

Gert Normann fortæller

Efter generalforsamlingen giver selskabet kaffe med brød, medens vort medlem
Gert Normann Andersen fortæller om årets begivenheder omkring Sea War
Museum og de ekspeditioner, som har været afholdt i årets løb.

Under jorden – bunkeren Arbejdet med Radarbunkeren (koldkrigsbunkeren) skrider planmæssigt fremad.

Lemvig Kommune har færdiggjort arbejdet med nødbelysning, brandalarmer og
flugtvejsskiltning. Bunkerens spændende historie er blevet tematiseret og beskrevet,
og den overordnede plan for, hvornår der skal holdes åbent, er på plads.
Bunkerbesætningen ser frem til et godt fremtidigt samarbejde med Kystcentret om
rundvisninger i bunkeren; men du er også meget velkommen som en del af
bunkerbesætningen til at være behjælpelig i de faste åbningstider i sommersæsonen.
Hvis du er interesseret, så kontakt venligst
Søren Nielsen, e-mail: s.nielsen1020@gmail.com tlf. 0045 2763 1416.

Globalisering –
tur til Frankrig

Som nævnt i tidligere nyhedsbrev er der et samarbejde i gang med franske UDOR
41, og der er nu åbnet for tilmeldingen til turen til Frankrig i uge 37.
Det er blevet til et meget omfattende og spændende program, som vi har fået lavet
med stor hjælp fra UDOR 41. Det omfatter bl.a. besøg på nogle af de kendte slotte
i Loiredalen, vinsmagninger, pétanquespil og ikke mindst modtagelse / reception
på to rådhuse i området, hvor der skal holdes konferencer om Sea War Museum
samt undervisning om Jyllandsslaget.
Turen foregå i luksusbus fra Skave Turistfart med overnatning både på udtur og
hjemtur. Pris pr. person 5.200 kr. Sprogligt vil der blive sørget for oversættelse
efter behov.
Hvis du er interesseret i eventuelt at deltage i turen kan du få yderligere oplyninger
hos:
Søren Nielsen:
e-mail s.nielsen1020@gmail.com
tlf.
0045 2763 1416

Foredrag m.v.

Der har været afholdt to meget velbesøgte foredrag i februar og marts, og de næste
foredrag bliver først efter sommerferien, fordi vi har generalforsamlingen her i
april og den store nye mindehøjtidelighed den 1. juni.

Årsskriftet 2017

Maritimhistorisk Årsskrift 2017 er gået i trykken med flere interessante artikler
om hidtil ukendte emner, som ikke omtales andre steder. Medlemmerne får som
noget nyt deres eksemplar tilsendt med posten.

Ny mindehøjtidelighed

Som omtalt tidligere kommer der en ny og tilbagevendende mindehøjtidelighed
for de omkomne ved Jyllandsslaget i 1916. Den afholdes fremover hver den 1. juni
om aftenen, så flest mulige kan deltage.
Mere præcise oplysninger om arrangementet vil komme i nyhedsbrevet for maj.

Audioguides på museet

Sidste år hjalp Maritimhistorisk Selskab med at anskaffe 24 audioguides til Sea
War Museum, og disse enheder er nu i brug med dansk, engelsk og tysk tale, som
de besøgende har stor fornøjelse af. Vi sørger for den tekniske support, så
systemerne holdes kørende.

Fiskeri og Søfartsmuseet Det store og gode museum i Esbjerg udgiver en årbog kaldet ”Sjæk’len” , som er
en fornem publikation i bogform med fast bind. For tiden har man en
overskudsproduktion af årgangene 2004, 2008, 2009 og 2010, som sælges for det
helt symbolske beløb af 5 (fem) kr. pr. styk. Man får rigtig meget for pengene !
Museet kan kontaktes på http://www.fimus.dk/

Og nok en god hjemmeside Her er også en god hjemmeside om maritime museer www.skibhist.dk
Så har vi ikke mere

Det var, hvad vi havde at sige i denne omgang. I maj kommer vi som nævnt med
præcise oplysninger om den nye mindehøjtidelighed.

