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Nyhedsbrev maj 2018
Det trak noget ud …

…med det første nyhedsbrev i 2018, men der har ikke rigtigt været nyheder at
berette om før nu.

To gode foredrag

Vi begyndte året med et par gode foredrag. Den 17. januar fortalte Christian
Olesen på Fiskeriskolen i Thyborøn om sin tid ved redningsvæsenet og den 22.
marts fortalte Per Beck Laursen på beddingen i Thorsminde om det utrolige
havneprojekt Mulberry Harbours i forbindelse med invasionen i Normandiet
under anden verdenskrig.

Generalforsamlingen

Indkaldelsen til generalforsamlingen den 25. april blev sammen med nye
medlemskort sendt i brev til alle, som havde betalt kontingentet før 1. april.
Generalforsamlingen forløb som forventet i god ro og orden.
Bestyrelsen blev genvalgt med undtagelse af Søren Nielsen, som ønskede at
udtræde og blev afløst af Jes Mathiassen, som vi byder velkommen.
Medlemmer, som ønsker det, kan få tilsendt referat, regnskab og formandens
beretning.

Stregkoder

De nye medlemskort er alle forsynet med stregkoder, og der er også udstedt et
personligt kort til begge medlemmer, som er omfattet af samme medlemsskab.
Det er et forsøg på at hjælpe Sea War Museum med at få en pålidelig
besøgsstatistik.
Maritimhistorisk Selskab har stillet både stregkodelæser og computer til
rådighed for museet, og vi sørger også for analysen af de indsamlede data.

Årsskriftet

2018

Årsskriftets tredje årgang indeholder bl.a.
artikler om verdens største flyvebåd af træ
– ”The Spruce Goose” - , om
”Den Danske Sømandskirke i 150 år”, om
”Æ’Motorrum” i Thyborøn og lidt om årets
gang på Sea War Museum og i vores egen
Radarbunker Thyborøn.
Det blev udgivet til generalforsamlingen,
og det er desuden sendt i brev til alle
medlemmer, som ikke var til stede. Skulle
nogen ikke have modtaget det, så sig til.
Det hænder, at breve ikke kommer frem.

Løssalg kun 25,- kr

Årsskriftet kan også købes i ”løs vægt” for
kun 25,- kr. stykket plus porto ved
brevforsendelse. Send bestillingen til museerne@rytter.net

Mindehøjtideligheden i
Thyborøn

Fine folk kommer igen

Deltagelse er gratis

Kontrakt på plads

Årets første rigtigt store opgave bliver afholdelsen af mindehøjtideligheden ved
Mindeparken i Thyborøn den 1.juni på årsdagen for Jyllandsslaget i 1916.
Det sker igen i år i samarbejde med Lemvig kommune og Sea War Museum
og med flere prominente gæster.
Nick Jellicoe og borgmester Erik Flyvholm kommer igen i år, og det er da en
anerkendelse, må man sige. Jellicoe var også meget glad for børnenes
medvirken ved blomsternedlæggelserne sidste år., og i år udnævnes han til
ambassadør for Sea War Museum.
Arrangementet begynder kl. 1900 ved mindeparken, og alle er velkomne, så tag
familien med til en stemmingsfuld aften. Der bliver kanonsalut, taler,
kransenedlæggelse og efterfølgende mindre traktement i et af de røde huse.
Vi har nu fået det formelle samarbejde om Radarbunker Thyborøn på plads
med Lemvig kommune, så Maritimhistorisk Selskab står som lejer af bunkeren
og med ansvar for og pligt til at holde den åben et vist antal dage om året.
Det betyder, at vi nu målrettet kan arbejde videre med projektet uden frygt for
pludselig at blive sat på gaden.

Bunkerhygge

Mange besøgende bliver positivt overraskede over at opleve et bunkermiljø,
som giver et så yderst behageligt arbejdsklima inde og slet ikke ligner den
kedelige betonklods, man går ned i. Marinehjemmeværnet har virkelig skabt
en god arbejdsplads i dette levn fra den tyske besættelse.

Åbning for besøg

Åbningstiderne i sommeren 2018 er fremover kl. 13-17 på følgende dage:
10., 17., 24. og 31. juli.

7., 14., 21. og 28. august samt 4. september.

Rundvisning kan arrangeres. Besøg på andre tider kan bestilles. Kontakt til
bunkerledelsen med mail til radarbunkeren@maritimhistoriskselskab.dk
Sea War Museum

Sea War Museum opdaterer hele tiden udstillingerne, så der er nyt at se,
selvom man tidligere har besøgt museet.
Den bedste opdatering får man direkte fra hestens mule ved at besøge
hjemmesiden www.seawarmuseum.dk , som er opdateret med de spændende
nyheder.

Ja, I har set hende før…

…vores pin-up med cap og trøje. Og Nej, det er ikke
pigen, vi sælger, men kun trøje og cap med vort logo
på. Til gengæld vil vi gerne sælge mange af dem….
Caps koster 85 kr. og trøjer 175 kr.
Et sæt købt samlet koster 250 kr.
De kan bestilles hos vores kasserer på
kasserer@maritimhistorisk.dk

Sponsorer

Ringkjøbing Landbobank har igen i år bevilget os økonomisk støtte til vore
annonceringer, og det siger vi mange tak for.

Spørgsmål ?

Hvis I har spørgsmål om vore aktiviteter, medlemskab, sortiment, bunker eller
noget i den retning, så send blot en mail til museerne@rytter.net og spørg.

