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Nyhedsbrev august 2016
Så gik den sommer…

Nå ja, det er vel lige hurtigt nok at afskrive sommeren, men
nu begynder vi i hvert fald på nye aktiviteter og fortæller
lidt om sommerens.

Stor indvielse af
Mindeparken
31. maj – 1. juni 2016

Marinen afgiver startskuddet til indvielsen af mindeparken foto: Vagn Sandholm

Mindeparken i Thyborøn blev indviet med fuld musik,
kanonsalutter og taler og med det fineste sommervejr.

Der blæses til samling

Vor trompetist Svend Uth blæser til samling og borgmester Erik Flyvholm er klar med talen.

Der var mange besøgende og aktive deltagere, og der blev
holdt mange taler og nedlagt kranse.

Maritimhistorisk krans

Formand for bunkergruppen Lajos Nadhazi og vor formand Svend Nielsen efter
kransenedlæggelse.
Foto: Vagn Sandholm

Flere billeder her på
Facebook

Se mere her og her

Paul Cederdorff

Mindeparken er åben for alle. Ingen entre, og det er
imponerende, hvad Paul Cederdorff har udtænkt og
mange sponsorer – private og firmaer - har hjulpet med at
virkeliggøre med primus motor Gert Normann Andersen i
spidsen.

Æresmedlem

Maritimhistorisk Selskab har udnævnt Paul Cederdorff
til æresmedlem i Selskabet.
Dette begrundes med Pauls betydelige indsats for den
maritime historie gennem skabelsen af mindeparken, og for
at have overdraget selskabet retten til at fremstille og sælge
små kopier af mindeparkens figurer uden royalty til
kunstneren.
Se mere derom nedenfor.

Også mig sagde…

Mange tak

Maritimhistorisk Selskab med formanden Svend Nielsen i
spidsen har arbejdet benhårdt med at formå sponsorer til at
støtte indvielsen og har opnået 109.000,- kr. Dertil
kommer et tilsvarende beløb fra Lemvig kommune.
Så mange tak til sponsorerne ! Uden dem havde projekt
og indvielse ikke kunnet gennemføres.

Og Lemvig kommune Samarbejdet med Lemvig kommune er forløbet godt og
effektivt, og vi fornemmer, at Maritimhistorisk Selskab nu
af kommunen med rette betragtes som en troværdig
samarbejdspartner, også når det gælder koldkrigsbunkeren.
Hjælp til museet

Mange frivillige – heraf mange medlemmer af
Maritimhistorisk Selskab – hjælper dagligt på museet som
kustoder og rundvisere. Der er dog stadig brug for flere.

Audio guides

Dertil kommer direkte økonomisk støtte fra selskabets
kasse. Vi har hidtil sponseret et køleskab til museets
personale, og vi har indhentet tilbud på et audio guide
system og foreløbigt ydet et kontant tilskud på 10.000,- kr.
til indkøbet, som nu er sat i værk.
Yderligere 15.000,- kr. til samme formål er stillet i udsigt
inden for det kommende år, når økonomien kan bære det.
Disse audio guides vil opfylde et stort behov for
genstandsorienteret information, som mange gæster har
efterlyst.

Som nævnt ovenfor må Maritimhistorisk Selskab nu selv
Salg af de små figurer fremstille og sælge Paul Cederdorffs mindeparkfigurer i
små udgaver på 20 og 33 cm højde. Vi har stadig nogle
eksemplarer, som kunstneren selv har signeret.
Figurerne
kan
nu
købes
hos
Maritimhistorisk Selskab eller på museet.
Hos Maritimhistorisk Selskab er prisen:
 20 cm figurer kr. 100, 33 cm figurer kr. 175,-

Figurer i rette element

De første store figurer er opstillet i parken

foto: Vagn Sandholm

Økonomi

Vi skal for en ordens skyld gøre opmærksom på, at
Mindeparken og Maritimhistorisk Selskab ikke har fælles
økonomi og at de via os sponserede beløb er indgået på en
særlig konto udelukkende til brug for indvielsen af parken.
Se mere om mindeparken og
Mindeparkens egen hjemmeside her.

Kommende
arrangementer

programmet

på

Efterår og vinter byder igen i år på nogle gode
arrangementer. Programmet ser sådan ud:
15. september kl. 19.30 på beddingen i Thorsminde
Hans Dal fortæller om krigssejlerne.
19. oktober kl. 19.30 på Fiskeriskolen i Thyborøn
Journalist Ole Andreasen fortæller om et halvt
århundrede i journalistik.
17. november kl. 19.30 på Fiskeriskolen i Thyborøn
Ebbe Grønberg fortæller om et liv med søfart...
18. december kl. 14.30 ved mindestenen på tangen.
Den årlige mindehøjtidelighed for omkomne søfolk.
Som sædvanlig bliver der udsendt en 'Huskat' med de
sidste informationer forud for hvert arrangement.
Medlemmer har gratis adgang til alle arrangementer.
Gæster i øvrigt betaler 50 kr. Der vil kunne købes kaffe, øl
og vand.

Mere facebook

Vor reklameansvarlige Henning Juhl Christensen holder
godt liv i vor facebookside. Kig her:
https://www.facebook.com/Maritimhistorisk-Selskab478656445604667/?fref=ts

Koldkrigsbunkeren

Bunkeren er endnu ikke klar til at kunne modtage
besøgende i større stil.
Det skyldes, at beredsskabsstyrelsen kræver en meget dyr
nødbelysning etableret. Der er nævnt et beløb på 50.000,kr., hvilket Maritimhistorisk Selskab anser for kraftigt
overdrevet.
Der forhandles fortsat.

Faktabox

Maritimhistorisk Selskab
har nu 310 betalende
medlemmer hvoraf 95 er firmamedlemmer. Vi gør, hvad
vi kan for at give dem valuta for kontingentet.
Sea War Museum har netop passeret besøgende nr. 32.000,
og der er endnu ikke gået et helt år siden åbningen. Det
overskrider forventningerne.
Se mere på museets hjemmeside www.seawarmuseum.dk
Vor 'hoffotograf' Vagn Sandholm står for de viste billeder.
Brug af teksten og billeder er tilladt med tydelig
kildeangivelse.

- og så

Det blev en længere omgang.
På gensyn til
arrangementerne. Vi har altid medlemskort og årsskrift
med til dem, som ikke har fået disse i hånden endnu.
PÅ GENSYN

