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Nyhedsbrev december 2017
Glemmer I så husker vi
Nyhedsbreve, HuskAT
og foredrag

 hvad vi fik gjort i 2017. Ja, der er stadig en måneds tid tilbage, og
der kommer også til at ske noget, men i hovedtræk gik 2017 sådan:
Det blev til fire nyhedsbreve, dette her inkluderet, og til tre ”HuskAt” plus et
par mails, og det blev til fire gode foredrag i årets løb fordelt med to i
Thyborøn og to i Thorsminde. De afholdtes i samarbejde med Folkeuniversitet
Ulfborg-Vemb.
Så var der den årlige generalforsamling i april. Den blev afholdt i god ro og
orden på Fiskeriskolen i Thyborøn, som vi har et fint samarbejde med. Det
siger vi mange tak for og glæder os til, at det fortsætter.

Årsskriftet

2017

Mindehøjtideligheden i
Thyborøn

I april udgav vi også Maritimhistorisk Selskabs årsskrift 2017. Det er anden
årgang, og der er flere gode artikler om lokale og maritime emner.
Årets første rigtigt store opgave var afholdelsen af mindehøjtideligheden ved
Mindeparken i Thyborøn den 1.juni på årsdagen for Jyllandsslaget i 1916.
Det var i samarbejde med Lemvig kommune og Sea War Museum og med
flere prominente gæster.
Vi modtog med mange tak økonomisk støtte til arrangementet fra Kynde & Toft
og fra Lemvig Kommune og meget stor opbakning og hjælp fra FDF’erne i
Thyborøn. Det var et rigtig vellykket arrangement, hvor vi også fik
demonstreret vores lille salutkanon og dens formåen. Ikke så stor, men kraftig i
mælet….

Fine folk kommer igen

Det bliver en årlig begivenhed herefter. Jellicoe og Scheer har lovet at komme
igen, og det er da en anerkendelse, må man sige. De var også meget glade for
børnenes medvirken ved blomsternedlæggelserne.

Undergrundsarbejde

Som fortalt tidligere, så er nogle af vores medlemmer rent konkret gået under
jorden. De arbejder nemlig med projektet Radarbunker Thyborøn. Der har
været og bliver fortsat arbejdet energisk med at få bunkeren bibeholdt som en
tidslomme fra den kolde krig suppleret med relevante udstillinger.
Vi har modtaget en del relevant udstyr og dokumenter i årets løb, og det siger
vi også mange tak for.

Fine bunker foldere (3)

Vort medlem Lis Markussen har professionelt oversat vores bunkerfolder til
tysk og engelsk, og det siger vi mange tak for. Det er flot med foldere på tre
sprog.

Bunkerhygge

Mange bliver positivt overraskede over at opleve et bunkermiljø, som giver et
yderst behageligt arbejdsklima inde og slet ikke ligner den kedelige betonklods,
man går ned i. Marinehjemmeværnet har virkelig skabt en god arbejdsplads.

Åbning for besøg
Der arbejdes videre

Kom med ombord

Åbningstiderne og rundvisninger har hidtil været koordineret i samarbejde med
Kystcentret, og det har været vellykket og pænt besøgt også i efterårsferien.
Der arbejdes videre med udstillingen her i vinter. Der er stadig nogle
formaliteter, som skal på plads i forhold til Lemvig Kommune, men det
forventer vi kommer på plads nu, hvor kommunalvalget er overstået.
Radarbunker Thyborøn er et maritimt anlæg. Du er meget velkommen til at
være med som gast i bunkergruppen og dens arbejde. Kontakt
bunkerkoordinator Søren Nielsen med mailto:s.nielsen1020@gmail.com,
Der er altid plads til én mere, selvom du ikke bruger Rexona…

”Mit Kæreste Eje”

30. oktober var der igen et større arrangement, som vi stod for i samarbejde
med Sea War Museum, som lagde lokaler til de sidste optagelser til TV-serien
”Mit Kæreste Eje”.
Det var noget af et projekt at få samlet og indplaceret publikum mellem
kanoner og andre udstillingsgenstande, men det lykkedes, og optagelserne
bliver sendt på TV-midtvest i december måned den 12. – 19. og 26. kl. 1930.
Skulle premieren svipse for jer, så kommer der grumme mange genudsendelser.

løb på søminer

Det efterhånden almindeligt at løbe på motorvej eller løbe marathon, men
på Sea War Museum løb man på en hel del søminer i 2017. Det skete der dog
ingen skade ved. Tværtimod. Det blev til en fin udendørs udstilling med dette
ubehagelige isenkram.
Sea War Museum opdaterer hele tiden udstillingerne, så der er nyt at se,
selvom man tidligere har besøgt museet.

Support til museet

Systemet med audioguides er blevet vel modtaget af de besøgende, og vi
hjælper med den tekniske vedligeholdelse og redigering efter ønske. Det kan
måske komme på tale at hjælpe med køb af flere enheder.
Kig museets hjemmeside for at blive helt opdateret www.seawarmuseum.dk

Årets sidste
arrangement

I vort regi bliver den årlige mindehøjtidelighed ved mindestenen på tangen
syd for Thorsminde den 17. december kl. 1430. Den vil efter planen forløbe
efter samme skema som tidligere, men vi indfører i år også et salutskud med
vores lille kanon. Hvis det ikke regner, for så kan det være svært at holde
krudtet tørt……

Næste år starter med

et foredrag om redningsskibene. Det er Christian Olesen, som har lovet at
fortælle om skibene og lidt om redningsvæsenet, og det gør han på
Fiskeriskolen i Thyborøn allerede
Onsdag den 17. januar 2018 kl. 1930
Når de næste arrangementer er på plads, så bliver I naturligvis orienteret, men
vi ved allerede, at generalforsamlingen bliver i april, hvor næste årsskrift bliver
udgivet, og den store mindehøjtidelighed bliver den 1. juni i Thyborøn.

Og så det lidt alvorlige Kontingentet for 2018. Det gælder naturligvis kun for medlemmer, hvor vi

gerne vil have flest muligt ind i folden for at kunne løfte flere økonomisk
belastende opgaver.
Medlemmer vil i januar modtage en venlig opfordring til at indbetale de 200 kr.

som dækker perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019. Nye medlemmer, som
blev lovet medlemskab indtil 31. marts 2018 bliver naturligvis ikke opkrævet
yderligere. Nye medlemskort fremsendes inden 1. april 2018.

Julegaver ? Se her

Nej, det er ikke pigen, vi sælger, men trøje og cap.
Vi er gået ind i tekstilbranchen og har fået lavet nogle
trøjer og caps med selskabets logo.
Caps koster 85 kr. og trøjer 175 kr.
Et sæt købt samlet koster 250 kr.
De kan bestilles hos vores kasserer Klaus Kejser Juhl
på kasserer@maritimhistorisk.dk

Et par billede
Foredrag 16.02.2017
på Fiskeriskolen

Vi slutter af med et par fotos, som vor hoffotograf Vagn Sandholm har taget
Knud Jakobsen fortæller og mere end 100
deltagere lytter intenst 16.februar 2017

Rekordstort deltagerantal - mere end 100 deltagere lytter intenst.. 16.februar 2017

Mindehøjtideligheden i
Thyborøn den 1. juni 2017

Mindehøjtideligheden den 1. juni i
Thyborøn. Vort medlem Lajos Nadhazi
med fanen og vores lille kanon bjæffer.

TV-optagelse 30. oktober

Optagelse af TV-serie på Sea War Museum – direktøren Gert Normann i stolen

Hygge i Radarbunkeren

Og det var så det for i år

Topmøde og gæster i Radarbunkeren

Det var sidste nyhedsbrev i 2017. Programmet for mindehøjtideligheden ved
Mindestenen den 17.12. kommer med mail som en HuskAt.
På gensyn på tangen den 17. december kl. 1430.

