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Nyhedsbrev maj 2017
Generalforsamlingen finito Så fik vi overstået generalforsamlingen den 26. april i god ro og orden, og der
var opmødt 52 medlemmer. Faktisk var der kun et par stole i overskud.
Formandens beretning og årsregnskabet blev godkendt uden sværdslag,
kontingentet blev bibeholdt på 200 kr. , men gyldighedsperioden ændret til at
løbe fra 1. april til 31. marts i stedet for at følge kalenderåret.
Medlemmer kan rekvirere kopier af beretning, regnskab og referat med en
mail til sekretæren på museerne@rytter.net.
Programmet for
Mindehøjtideligheden den
1. juni kl. 1900

Som annonceret i tidligere nyhedsbrev afholder Maritimhistorisk Selskab i
samarbejde med Sea War Museum og Lemvig kommune en ret omfattende
og herefter tilbagevendende mindehøjtidelighed for de omkomne fra
Jyllandsslaget.
Mindehøjtideligheden for de omkomne ved Jyllandsslaget i 1916 afholdes
torsdag den 1. juni 2017 kl. 1900 ved Mindeparken i Thyborøn.














Salutkanon

Kanonsalut
Bådsmandspipe ”Pipe the Side”
Velkomst ved formand for Maritimhistorisk Selskab
Trompetspil, Sea War Museums fanfare ved Svend Uth Ovesen
Børn og unge lægger blomster ved mindestenene
Sognepræst Jim Sander Christensen holder mindetale
Der synges ”Nærmere Gud til Dig” ved kirkesanger Kaj Bruun
Kanonsalut
Taler og kransenedlæggelser
Der synges ”Fuglene letter mod vinden” ved kirkesanger Kaj Bruun
Trompetspil ”The last Post” ved Svend Uth Ovesen
Kanonsalut
Sammenkomst i ”Rødt Hus” ved Sea War Museum, alle er velkomne

I disse år skrives der ikke så sjældent om kanoner – skolen skal have en eller
flere kanoner, og det lyder lidt krigerisk, selv om der ikke er meget krudt i
netop disse kanoner.
I kender sikkert udtrykket ”at købe en kanon og begynde for sig selv”, og det
er næsten hvad Maritimhistorisk Selskab netop har gjort. Vi har ikke købt,
men på ubestemt tid lånt en ægte 200 år gammel salutkanon, som i sin
levetid for mange år siden bl.a. har ’arbejdet’ i Tivoli i København.
Det er altså en erfaren kanon, vi har overtaget.

Ikke så stor – men livlig…

Den er ikke voldsomt stor – det er næsten som de små hunde, der ikke fylder
noget, men ofte bjæffer meget højt. Men tag ikke fejl – det er ikke legetøj.
Det kræver tilladelse at skyde salut med den, og det har vi fået, så kom og
oplev den i aktion den 1. juni.
Årsskriftet 2017

Det nye årsskrift er udsendt til alle medlemmer med post eller bud. Skulle
nogen af medlemmerne ikke have modtaget denne forsendelse, så send en
mail til sekretæren på museerne@rytter.net. Vi har desværre eksempler på,
at breve er blevet borte hos postvæsenet.

Radarbunkeren

Radarbunker Thyborøn er nu principielt klar til at modtage besøgende. Der
arbejdes fortsat på en specialudstilling om samarbejdet mellem marinehjemmeværnet og SOK og dermed også SAR (søredningstjenesten).

Gave til bunkermuseet

Vort medlem Jørn Schmidt i Ringkøbing har foræret en stor mængde
koldkrigsradiomateriel til Maritimhistorisk Selskab og dermed til
bunkermuseet. Der er tale om flere eksemplarer af sovjetmateriel og DDR
materiel, som vil indgå i en særlig udstilling om koldkrigsmodstanderens
tekniske udstyr.
Vi siger mange tak til Jørn !

Samarbejde med
Kystcentret

Der er indgået et nært samarbejde med Kystcentret om at medtage bunkeren i
rundvisningerne i området. Der kan også bestilles speciel rundvisning kun i
bunkeren.
Kontakt receptionen på Kystcentret evt. på telefon 96 900 200.

-

men vi mangler

Besætning. Radarbunkeren er jo et maritimt anlæg og principielt et skib, så vi
taler om kabys, banjer, lukaf ’er, dørk, køjer osv. og dertil hører naturligvis
også gaster. Kort sagt frivillige mennesker, som vil yde en indsats for at bevare
og formidle historien om Marinehjemmeværnets udvikling og betydning under
den kolde krig.
Hvis du kunne tænke dig at indgå som gast på dette gode hold og tage nogle
vagter i sommerens løb, så kontakt venligst bunkerkoordinator Søren Nielsen
med mail til s.nielsen1020@gmail.com
Vi har et godt samarbejdsklima i bunkergruppen, så glæd dig til at være med….

Og så ses vi vel

-

den 1. juni kl. 1900 ved Mindeparken i Thyborøn. På gensyn !

