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Nyhedsbrev december 2014
Nu er pengene til det
nye museum sikret.

Det nye museum, Sea War Museum Jutland, er nu sikret
gennem økonomisk støtte fra Real Dania (4,25 mil. kr),
Lemvig kommune (3,1 mil. kr.) og Gert Normann
Andersen (1 Mil. kr.). Dertil et årlig driftstilskud på
240.000 kr. fra Lemvig Kommune.
Arbejdet med restaureringen af bygningerne på havnen i
Thyborøn påbegyndes 1. januar 2015 og indflytningen
forventes at ske i løbet af forsommeren 2015.

Læs mere ved at kopiere dette link ind i din browser:
http://jyllands-posten.dk/kultur/ECE7283569/Uniktdansk-krigsmuseum-bliver-realitet/
Vi følger naturligvis også op på vores egen hjemmeside
www.vragmus.dk under menupunkt 'Sidste nyt'.

Mindehøjtideligheden
den 14. december

Den årligt tilbagevendende mindehøjtidelighed ved
mindestenen på tangen syd for Thorsminde den 14.12. blev
gennemført med stor tilslutning trods det lidt barske vejr.

Pastor Hans Henrik Arendt sagde i sin tale bl.a. at vi også
må huske på de søkatastrofer, der i vore dage koster mange
mennesker livet under flugt fra krigshærgede områder.
”The Last Post”

Herefter nedlagdes kransen ved mindestenen og Svend Uth
Ovesen blæste stemningsfuldt 'The Last Post' på trompet.
Efter højtideligheden kørte deltagerne til Thorsminde,
hvor der var gløgg og æbleskiver i lokalerne på beddingen.
Her fortalte Bent Anthonisen om u-båden 'Hunley' og

Svend Uth spillede smukt et par engelske julesalmer på sin
trompet.
Der var over 60 deltagere i arrangementet, som i år for
første gang afholdtes af Maritimhistorisk Selskab.
Koldkrigsbunker i
Thyborøn

Vi har indgået et samarbejde med en gruppe ildsjæle fra
Marinehjemmeværnet i Thyborøn, hvor en
kommandobunker fra koldkrigstiden var i fare for at gå til.
Den er nu sikret for eftertiden ved samarbejdet, der betyder
at arbejdsgruppen indgår som medlemmer i
Maritimhistorisk Selskab og får representation i
bestyrelsen, og at selskabet støtter gruppens arbejde bl.a. i
relation til offentlige myndigheder.

Og så er det altså jul
igen -

Bestyrelsen for Maritimhistorisk Selskab ønsker alle vore
medlemmer og interesserede en rigtig god jul og et godt
nytår med tak for jeres opbakning i 2014.
Medlemstallet er nu over 150, og det er vort håb, at vi
bliver flere i det kommende år, så vi bliver i stand til at
løfte endnu flere vigtige opgaver.

