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HuskAt oktober 2018
Søndag den 11. november er det 100 år siden, at den meningsløse
første verdenskrig blev bragt til ophør ved underskrifter i Paris kl.
1100. Altså den 11.11. kl. 11.
HuskAtten minder om
Freden den 11.11.1918

Som bekendt blev fredsaftalen meget hård ved Tyskland, og de hårde
vilkår har måske medvirket til, at den næste verdenskrig udbrød i
1939 netop på Tysklands foranledning.
Hvordan det siden er gået, ved vi vist alle.

Mindehøjtidelighed ved
Sea War Museum

I anledning af 100 årsdagen for freden afholdes der en
mindehøjtidelighed ved Mindeparken og Sea War Museum i
Thyborøn.
Læs mere om den i det her vedhæftede program.

Mere højtidelighed i
Thorsminde

Vi benytter lejligheden til også at erindre om den årlige
mindehøjtidelighed ved mindestenen syd for Thorsminde. Det er i år
Søndag den 16. december kl 1430
og med et program meget lig de tidligere år. I år taler pastor Jakob
Sandal. Mere kommer i en HuskAt, når tiden nærmer sig.

Slaget i Køge bugt

Og så kan vi da også lige kaste et kort blik ind i 2019, hvor vi har et
foredrag om Slaget i Køge Bugt med Jørgen Dencker. Denne gang
forsøger vi at afholde det på Sea War Museum. Det sker
Onsdag den 16. januar kl 1930
Medlemmer af MHS har fri adgang og andre betaler 50 kr.

Februar - marts – april
2019

Lige nu løfter vi ikke sløret for arrangementer i februar-marts, men vi
kan godt afsløre, at den årlige generalforsamling afholdes
Torsdag den 11. april 2019
Alle medlemmer får direkte indkaldelse.

På gensyn d. 11.11. kl.1300 Vi ses den 11. november - og læs programmet i vedhæftede fil.

