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Så gik den sommer

Nå, det er måske så meget sagt, for sommer var det svært at få øje på i de
forløbne måneder, men i hvert fald er vi nået frem til jævndøgn på vej mod jul,
og det er på tide med en opdatering på det forgangne og det fremtidige i MhS
regi.

Gået under jorden

Nogle af vore medlemmer har været gået under jorden i et par måneder. De har
nemlig holdt vor RADARBUNKER THYBORØN åben for besøgende hver
tirsdag i juli og august måned. Når sandheden skal frem, så var det ret få af
bunkergruppen, der havde tid til kustodejobbet, men Tordenskjolds soldater
klarede opgaven under god ledelse af vor bunkerkommandant Søren Nielsen.
I åbningstiden på tirsdag eftermiddage havde vi mange interesserede
besøgende fra nær og fjern, og til Kystcentrets rundvisninger om torsdagen har
der hver gang været 10 – 20 gæster.
Vi må betegne sæsonen som en succes, der lægger op til mindst lige så meget
næste sommer. Foreløbig arbejdes der med at holde åbent omkring
efterårsferien og senere i denne måned tages der hul på arbejdet med at
forbedre udstillingen.

Og gaver har vi fået

Tidligere Flotillechef og vort medlem Jan Aarslev Knudsen har skænket noget
meget værdifuldt materiale om bunkeren til Maritimhistorisk Selskab.
Det drejer sig om meget udførlig og detaljeret dokumentation og beskrivelse af
Marinehjemmeværnets arbejder med renoveringen af bunkeren og dertil
enkelte genstande.
Vi siger mange tak til Jan for det spændende materiale, der vil indgå som en
væsentlig del i den forbedring af udstillingen, vi skal i gang med, og vi byder
Jan velkommen som fremadrettet samarbejdspartner og konsulent.
Også tak til Kystcentret og Lemvig Kommune for denne sæson.

Ingen sure miner,….

på Sea War Museum, men rigtigt mange søminer er kommet til og er
indgået i en stor udendørs samling af disse uhyggelige mordmaskiner, som man
her kan studere og røre ved uden at risikere at skulle forlade denne verden i
utide.
Der sker hele tiden noget nyt på Sea War Museum, så kig på museets
hjemmeside www.seawarmuseum.dk og bliv opdateret direkte fra hestens
mule.

Historiekoncentration

Thyborøn har nu så mange unikke tilbud til den besøgende, at det er værd at
rejse efter.
Der er et akvarium, et kystcenter, et stort museum, et motormuseum, en
spionbunker, en radarbunker, en stor mindepark og mere er på vej.

Nu kan også du blive
udstillet på museet
mandag d. 30. oktober

TV-midtvest kommer til Sea War Museum mandag den 30. oktober for at
optage tre udsendelser i serien ”Mit kæreste Eje”. Maritimhistorisk Selskab
skal stå for den praktiske del af arrangementet i samarbejde med museet, og det
betyder bl.a. at vi har brug for jeres medvirken.
Optagelserne sker på Sea War Museum, hvor der i dagens anledning vil blive
gjort plads til 100 siddende deltagere, som skal blive på museet hele tiden
kl. 13-17 under optagelserne. Derved kommer deltagerne så at sige på
udstilling og ”risikerer” at komme i TV.

Husk at medtage noget

Spøg til side. Vi mener det alvorligt, når vi beder jer om at deltage med en ting,
som I holder af, og gerne vil vise frem og have vurderet. Det må gerne være en
ting med maritim tilknytning, men det er ikke en betingelse.
Ikke alle bliver hovedpersoner, men alle vil få deres ting vurderet af fagfolk,
og alle deltagere skal som nævnt forblive på museet som publikum i tiden kl.
13-17. I pauserne bliver der tid til at se sig om på museet. Naturligvis gratis
for deltagerne, og der kan købes forfriskninger til rimelige priser.

Tilmeld dig gerne NU
eller i hvert fald

Hjælp os og få selv en god oplevelse. Tilmeld dig til selskabets formand
Svend Nielsen med mail til
formanden@maritimhistoriskselskab.dk eller mobil 2015 0802

senest 23. oktober

senest den 23. oktober.
Og du er naturligvis velkommen til at stille uddybende spørgsmål.

Foredrag 28. september

Den 28. september kl. 1930 på beddingen i Thorsminde holder kommandør i
marinen Poul Grooss foredrag om Søkrigen i Østersøen og Nordsøen. Især
krigen i Østersøen har hidtil ikke været samlet beskrevet, men det sker her.
Medlemmer af Maritimhistorisk Selskab går gratis, men andre betaler 50 kr.

Foredrag 25. oktober

Den 25. oktober kl. 1930 fortæller Holger Munchaus på Fiskeriskolen i
Thyborøn om den tyske krydser ”Köningsberg”. Det er en interessant historie.
Medlemmer af Maritimhistorisk Selskab går gratis, andre betaler 50 kr.

Mindehøjtidelighed 2017

Søndag den 17. december kl. 1430 afholder vi den årlige mindehøjtidelighed
for omkomne søfolk ved mindestenen på tangen syd for Thorsminde. Vi holder
os til samme koncept som tidligere. Programmet får I, når dagen nærmer sig.

Vores hjemmeside

Læs mere om alle arrangementerne
arrangementer.

-

Og så en annonce

på

www.maritimhistorisk.dk

under

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

Og det var så det i denne
omgang….

På gensyn til vore arrangementer.

