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Nyhedsbrev maj 2015
Foredrag 28. maj
2015 Kl. 1930 på
Kystcentret

Den 28. maj kl. 19.30 har vi på Kystcentret i Thyborøn
et interessant foredrag om dansk marinarkæologi.

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. Der
kan købes kaffe til 25,- kr. i pausen.
Vi har medlemskort med til dem af jer, som endnu ikke har
fået et kort.

Dørene på museet
åbnes for
besøgende medio
juli.

Der arbejdes på højtryk for at blive færdig med lokaler og
udstilling, og med en lille forsinkelse bliver dørene lukket
op for besøgende medio juli.

.
Medlemmer fra Maritimhistorisk Selskab assisterer med de praktiske opgaver.

Nye genstande til
udstillingen

Nicholas Jellicoe, barnebarn af admiral Jellicoe, ser store
muligheder i det nye Sea War Museum i Thyborøn, fordi
det ligger på neutral grund og kan give et nyt syn på første
verdenskrig i Nordsøen, og fra sin private samling stiller
han flere historiske genstande til rådighed for museet.

Tyske U-båd U-78
er fundet i
Nordsøen

Sonarscanning af u-bådens vrag. Skaderne ses tydeligt.

På Gert Normanns sidste ekspedition i Nordsøen lykkedes
det at finde det formentlig sidste nogenlunde intakte ubådsvrag fra 1. verdenskrig, tyske U-78.
Der er kun bjærget en ventil, fordi vraget bliver betragtet
og behandlet som en krigergrav.
Se mere på www.vragmus.dk under ”Sidste nyt”.

Den officielle
åbning af museet
15.09.2015

Der bliver tale om den officielle åbning den 15.09. 2015,
hvor der kommer gæster fra nær og fjern. Vi udsender
flere informationer forud for dagen. Der vil også være
adgang til koldkrigsbunkeren på dagen.
Medlemmer af Maritimhistorisk Selskab kan få kursus i at
vise rundt og varetage andre vigtige funktioner for museet.
Du må meget gerne tilkendegive, hvis det er noget for dig.
Følg med på www.vragmus.dk under ”Sidste nyt”.

Foredrag den
19.09.2015

Det første foredrag i efteråret kommer allerede
lørdag den 19.09.2015 kl. 10.00
på Kystcentret i Thyborøn og handler om søkrigen i
Nordsøen under 1. verdenskrig. Foredragsholder er Jean
Pierre Mabire fra foreningen Aliance Francaise, men det

holdes dog på dansk. Arrangementet er i samarbejde med
netop Aliance Francaise, og der er gratis adgang.
Se mere på www.vragmus.dk når tiden nærmer sig.

Foredrag i oktober
Den 15.10. har vi et
spændende
foredrag

Som det næste 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.
Det er på Beddingen i Thorsminde
torsdag d. 15.10.2015 kl. 1930.
Medlemmer har fri adgang, andre betaler 50,- kr. Der vil
kunne købes kaffe, øl og vand i pausen.
Se foromtalen på www.vragmus.dk under ”Sidste nyt”.

Næste foredrag
bliver torsdag d.
12.11.2015

Vi har aftalt med marinarkæolog Hans Dal, at han kommer
og fortæller os om de spændende undervandudgravninger i
Tybrind Vig. Han var selv med og er derfor den rigtige til
at fortælle om det.
Det sker i Thyborøn enten på Fiskeriskolen eller på
Kystcentret
torsdag den 12.11.2015 kl. 19.30.
Medlemmer har gratis adgang, andre betaler 50,- kr. Der
kan købes kaffe, øl og vand i pausen.
Se foromtalen på www.vragmus.dk under ”Sidste nyt”.

Mindehøjtidelighed I lighed med de tidligere år afholder vi en højtidelighed for
omkomne søfolk ved mindestenen syd for Thorsminde.
på tangen 2015
I år bliver det søndag den. 13.12. kl. 14.00
Nærmere program tilgår jer senere.

Hjemmesiden

Det nuværende design af vores gamle hjemmeside på
www.vragmus.dk må nu give op overfor nutidens krav om
iPad, iPhone, Smartphones osv., så der er et nyt design på
vej. Det dukker nok op i løbet af et par uger.

Det gamle design har så tjent os godt siden lige siden
årtusindskiftet – først som venneforeningens hjemmeside
og her til sidst for Maritimhistorisk Selskab og Sea War
Museum. Der bliver fortsat adgang til den meget
betydelige mængde data, som ligger på den gamle side.
Hold øje med udviklingen – webadressen er den samme.

”Huskat”

Vi udsender en ”huskat” forud for arrangementerne.

Og så:
Vi ønsker jer en rigtig god sommer – med gensyn allerede i
Rigtig God sommer juli måned.

