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Nyhedsbrev februar 2016
Foredrag om miner

Chefen for Søværnets Minørtjeneste Lars Møller holder
et foredrag om søminer og minerydning. Det sker på
Kystcentret i Thyborøn
Torsdag den 3. marts kl. 1930
og som sædvanlig er der gratis adgang for vore
medlemmer, medens andre betaler 50,- kr.
Der kan købes kaffe m.v.

Generalforsamlingen

Læs mere om foredraget her

Vor årlige generalforsamling afholdes på Fiskeriskolen i
Thyborøn.
Tirsdag den 12. april kl. 1930
Dagsorden jfr. Vedtægterne. Der indkaldes med mail.

Foredrag om
Jyllandsslaget

Journalist Knud Jakobsen holder igen et af sine
interessante foredrag – denne gang om Jyllandsslaget.
Det sker på Fiskeriskolen i Thyborøn
Tirsdag den 19. april kl. 1930
Vore medlemmer har gratis adgang, andre betaler 50 kr.
Der kan købes kaffe samt øl og vand.

Stor indvielse af
Mindeparken

Og så har vi igen et stort arrangement på programmet. Det
er indvielsen af den nye mindepark i Thyborøn for
Jyllandsslagets omkomne.
Se mere om mindeparken på hjemmesiden her.

31. maj – 1. juni 2016

Vi deltager aktivt i forberedelserne sammen med Lemvig
Kommune og de øvrige aktører, og højtideligheden finder
sted i dagene 31. maj og 1. juni, der netop er 100 året for
slaget, som bl.a. kunne høres helt ind til Thyborøn.

Facebook

Maritimhistorisk Selskab og Sea War Museum er begge
repræsenteret på facebook, og det vil være fint med nogle
’likes’, så……..

Assistenter

Vi har fortsat brug for assistenter, som vil hjælpe selskabet
i forbindelse med arrangementet omkring Mindeparken og
gerne også administrativt med f.eks. EDB og andre
opgaver.
Hvis du vil give en hånd med, så kontakt venligst
formanden Svend Nielsen på mobi l 2015 0802 eller med
mail her

Kontingentet

Vi vil gerne stilfærdigt erindre om medlemskontingentet.
Husk at medlemskortet skal forsynes med en ny årsmærkat
for at være gyldigt som adgangskort i 2016.
Mærkaten udleveres ved første opmøde til et arrangement,
men dokumentation for betalt kontingent kan også
fremsendes med e-mail, hvis der er behov for adgang til
museet inden.
Kontakt sekretæren her.

Totalforlis
Arbejdsplatformen
”Sea Worker” driver mod
land syd for Hvide Sande
den 2. februar 2016

Sea Worker på ret køl, men forladt og i drift for stormen.

Foto: Gert Normann

Tæt på land – for tæt….

Bent Anthonisen stred sig i den hårde storm helt op på kanten af klittoppen for at se
det dramatiske skue.
Foto: Gert Normann

”Sea Worker”, der er en 55,5 meter lang og 33 meter
bred arbejdsplatform med et areal på 750 kvadratmeter, og
som var under bugsering fra Frederikshavn til Esbjerg, rev
sig løs i stormen den 2. januar og drev ind på vestkysten
syd for Hvide Sande. Her kæntrede den og totalforliste.
Fartøjet er ejet af A2SEA i Fredericia og skulle bruges til
installation af hav-vindmøller i det tyske område. Alle
ombordværende var reddet før strandingen.

Sidste billede før Sea Worker kæntrer efter at være ramt af høje bølger ved højvande
omkring kl. 21.
Foto: Gert Normann

Læs mere på TV-MidtVest her.

