Maritimhistorisk Selskab
www.seawarmuseum.dk
e-mail: museerne@rytter.net
Formand: Svend Nielsen, mobil 2015 0802
Kasserer: Klaus Kejser Juhl, mobil 4014 6474
Sekretær: Erik Rytter, mobil 2441 3396

Nyhedsbrev juli 2015
Åbning af museet er
forsinket

Efter planen skulle Sea War Museum i Thyborøn være
åbnet medio juli, men forsinkelser har gjort, at indflytningen og opsætning først begynder primo juli og
forventes at vare mindst en måned.

De ansatte venter utålmodigt på deres uniformer

Ham her var heldig, han kom først….

Der er kommet mange flere effekter til museet, dels som
gaver, dels ved indkøb, så udstillingen bliver meget
omfattende og interessant.
Dørene kan derfor først åbnes medio august. Den officielle
åbning er fortsat den 15. september.
Nu begynder en meget Håndværkerne er ved at være færdige med renoveringen af
spændende periode
”De Røde Huse” både ind- og udvendig, og vi er begyndt
at montere de første ammunitionskasser, der skal danne
podier, reoler m.m. Desuden er vi begyndt at montere lister,
der skal holde de store glasmontrer, der skal rumme de
spændende udstillingsgenstande som uniformer,
dokumenter m.m.

Endelig er gondol og motor, der skal være med til at
fortælle historien om luftskibet L3 på plads i den store
murstensbygning.
Frivillig hjælp

Til klargøringen på Nybovej har vi haft meget stor og god
hjælp af flere frivillige fra Maritimhistorisk Selskab.
Vi vil gerne sige tusind tak til dem for deres inspirerende
og engagerede indsats. I den kommende tid vil
arbejdsopgaverne ændre sig, da vi nu for alvor skal til at
opbygge museumsudstillingen.

Gerne flere hjælpere

Til det formål søger vi igen hjælp til samling, montage og
opstilling af ammunitionskasser samt diverse forefaldende
arbejde med flytningen af museumsgenstandene. Hvis du
har tid og lyst til at hjælpe os med det, er du meget
velkommen til at kontakte:

Søren Nielsen
Kontakt
Søren: sni@jdcon.dk e-mail:
Mobil:

sni@jdcon.dk
2132 3252

Det er ikke kun i og
på havet

Stor model af Fokker 3-dækker

- og af den meget frygtede Fokker Eindecker

Der er flere store flymodeller på udstillingen.

Køb/Salg
medlem til medlem
Annonce:

Efter forslag har vi indført muligheden for at annoncere fra medlem
til medlem, så vi optager småannoncer i nyhedsbrevene for den
beskedne sum af kr. 50 pr. annonce. Beløbet kan opfattes som en
sponsering til Selskabets kasse.
Handels- og Søfartsmuseets årbøger til salg: Hele rækken fra 1943
til og med 1992 ( dog ikke 1954 - 55 - 59 - 61 - 62) Årgangene 1980 1989 er dobbelt. I alt 55 bind i god stand. Kr. 500.- Benny Boysen,
Telf. 21232381 Mail: benny.boysen@mail.dk

Kontakt og på gensyn Vi ønsker jer en god sommer, nu hvor den ser ud til at komme.
Har I spørgsmål til museet, så kan I kontakte Gert Normann direkte
på mail: gna@jdcon.dk

