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Nyhedsbrev januar 2016
Mindehøjtideligheden Årets sidste arrangement i Maritimhistorisk regi var den
årlige mindehøjtidelighed for omkomne søfolk
ved
mindestenen på tangen syd for Thorsminde d. 13.12.2015.
Mindetalen i år holdtes af biskop Elof Westergaard, og
Svend Uth blæste igen ’The last Post’ på sin trompet.

Efterfølgende var der sammenkomst i lokalerne på
beddingen i Thorsminde, hvor vi fik lidt at varme os på og
hørte Lars Froberg Mortensen fortælle interessant om
Fredericias historie.
Bent Anthonisen fortalte desuden mere om u-båden
Hunley og viste en kopi af båden og den guldmønt, som
fandtes i vraget.
Måske Maria Jacobsen igen vil aflægge os et besøg…

Lønudbetaling til
aktørerne

Elof Westergaard, Svend Uth, Lars Froberg og formand Svend

Sea War Museum

Museets har nu hjemmesiden www.seawarmuseum.dk i
drift, og sekretariatet udsender egne nyhedsbreve, som man
kan bestille via hjemmesiden.

Kun for medlemmerne Så har vi taget fat på et nyt år, og det betyder også, at vi
Det nye års kontingent håber, at I fortsat støtter op om selskabet og indbetaler
kontingentet på 200 kr. for 2016 til Selskabets konto
7670-0005445551 i Ringkjøbing Landbobank
Helst senest 31. jan. Og husk venligst også at opgive
medlemsnummer og navn
Kontingentet dækker for to personer i samme husstand.
Bemærk venligst, at dem af jer, som allerede har betalt,
hvilket fremgår af årsmærkaten rød 2016 på jeres
medlemskort, naturligvis ikke skal betale igen.
Medlemskort

Medlemskortene ’genbruges’ og forsynes ved første
opmøde med en farvet årsmærkat for 2016.

Kontingentet bruges til foredrag, støtte til museet og
Hvad går pengene til ? radarbunkeren samt nødvendige administrative udgifter.
Medlemmerne har fri adgang til foredrag og til museum og
bunker, hvor andre må betale 50 kr. for deltagelse i hvert
arrangement samt betale fuld entre til museet.
Nyhedsbrevene

Det er naturligvis fortsat gratis at få nyhedsbrevene, også
selv om man ikke er medlem af selskabet.

