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Nyhedsbrev august 2015
Invitation til indvielse I anledning af åbningen af det nye Sea War Museum i
Thyborøn inviteres medlemmerne af Maritimhistorisk
Selskab til et særarrangement ved museet
Hvor ?
Hvornår ?

Kystcentervej 11, Thyborøn
Onsdag den 16. september 2015 kl. 1830
Der vil blive serveret et let traktement.
Primus motor bag museet Gert Normann Andersen vil
give en orientering om museet og dets tilblivelse, og der vil
blive rundvisning på museet og adgang til radarbunkeren.

Tilmelding nødvendig Af hensyn til den praktiske planlægning er tilmelding
og kun for medlemmer nødvendig, og den skal sendes til selskabets kasserer
Hvor mange ?

kasserer@maritimhistoriskselskab.dk
senest den onsdag den 9. september 2015

Medlemskort

Vi udleverer som bekendt normalt medlemskort ved vore
arrangementer for at spare portoen. Hvis der er ønske om
det, kan midlertidige medlemskort dog sendes vedhæftet en
e-mail. Kortet er adgangsbevis til arrangementet.
Kontakt sekretæren på mail museerne@rytter.net.

Vi er snart mange

Vi er nu over 200 medlemmer, men håber på at blive
mange flere, så vi kan løfte endnu større opgaver.

Hjemmeside

Selskabet har fået sin egen hjemmeside – ikke noget
prangende, men det virker
http://www.maritimhistoriskselskab.dk
eller blot
http://www.maritimhistorisk.dk

Radarbunkeren

Gruppen, som arbejder med koldkrigsbunkeren, er nu
næsten færdige med oprydning og klargøring til at vise
bunkeren frem i funktionsklar stand.
En lille særlig udstilling vil vise, hvem fjenden var.

Salg til medlemmer

Selskabet har stadig nogle eksemplarer af årbogen
”Sjæk’len” med historier om bl.a. Thyborønfiskere under
sidste krig fortalt af journalist Knud Jakobsen .
Den kan købes til en specialpris af kr. 175,00 hos
kassereren på tel. 40146474 eller med mail til:

kasserer@maritimhistoriskselskab.dk

Medlemsannonce

Sælges:
9 bind (udg. bibliotekseks.) "Janes fighting ships"
årgangene 1967-1981 "The standard reference of the
worlds navies" med over 8000 sider billeder og
beskrivelser af alverdens krigsskibe.
Sælges samlet kr. 450.Benny Boysen, Struer tlf. 21232381 mail:
benny.boysen@mail.dk

