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Her er vi så igen

Som sikkert alle andre havde vi håbet på, at ”den lille røde” ville
være fortid på nuværende tidspunkt, men det er som bekendt
slet ikke tilfældet. Museerne rundt om er ganske vist åbnet i
begrænset omfang, men vor radarbunker er med sine lukkede
rum et af de steder, der er hårdt ramt af restriktionerne om
ophold.

Radarbunker
Thyborøn

Derfor har bunkeren slet ikke været åbnet for besøgende i år, og
den forbliver lukket i hvert fald året ud. Det er trist, men sådan
er det altså.

Generalforsamlingen Der har hersket en del tvivl om årets generalforsamlinger rundt
om i landet, og mange er udsat eller afholdt digitalt. Vores
ordinære generalforsamling i april blev i første omgang udskudt
til den 15. september.
Udskudt til
april 2021

Med den nuværende uheldige udvikling i coronasituationen har
bestyrelsen besluttet at udskyde den indtil april 2021, men dog
sådan, at alle medlemmer vil få tilsendt formandens beretning og
årsregnskabet for 2019 samt de forslag, som ville være blevet
fremsat.
Alle medlemmer er velkomne til at kommentere både
beslutningen, regnskaberne og beretningen skriftligt til
formanden på mail formanden@maritimhistoriskselskab.dk

Kommende
arrangementer

Sønderjyder i krig

Foredrag med
Knud Jakobsen

Set i dette perspektiv er årets sidste arrangementer også
afhængige af udviklingen med coronaen, men indtil videre så
satser vi på, at foredragsholder Jørn Buch vil holde sit foredrag
om de dansksindede sønderjyder i tysk krigstjeneste under VK 1.
Den 20. oktober 2020 kl. 19.30 på Sea War Museum
og at journalist og forfatter Knud Jakobsen kommer og fortæller
om sin nye bog og om en spændende fortælling fra Bovbjerg
Den 11. november 2020 kl. 19.30 på beddingen i Thorsminde
Årets arrangementer afsluttes med mindehøjtideligheden ved
mindestenen på tangen syd for Thorsminde. Mindetalen holdes i
år af sømandspræst Carl Rosenberg fra Fanø.

Mindehøjtideligheden
ved Thorsminde

Den 20. december kl. 14.30 med sædvanligt program
Der udsendes indbydelse med mail og med annoncer i pressen.

Udgivelser

Vi arbejder stadig med udgivelser af små hæfter, og lige nu er et
hæfte om radarbunker Thyborøn i støbeskeen.

Hæfter af
Kaare Kristensen

På lager har vi også stadig Hæfterne om Snurrevodsfiskeriet og
om Tordenskjold, som Kaare Kristensen har skrevet, og nu har
han sandelig skrevet yderligere to nye hæfter, nemlig om
Søhelten
Willemoes
og om
skibet
Norges
tragiske
forlis.

Hvis I synes, at Willemoes lyder bekendt, så skyldes nok, at der
var en smagsprøve om ham i vort årsskrift 2019.
Alle hæfterne koster 40 kr. stykket og kan købes hos kassereren
med mail til
kasserer@maritimhistoriskselskab.dk
og som sædvanligt til vore møder, som ganske vist lige nu er lidt
tvivlsomme.
Der kommer inden længe en samlet oversigt over alle vore
publikationer.
Om museet

Og så på gensyn

Hold jer opdateret om Sea War Museum og se billeder på
www.seawarmuseum.dk og museets facebookside
www.facebook.com/seawarmuseum.dk
Vi håber sandelig, at vi snart kan ses igen og håber også, at I
klarer jer fri af coronaen også i den kommende tid.

