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Nyhedsbrev maj 2020
Nyhedsbrevet kan afmeldes med en mail til museerne@rytter.net

Katekismus

Når man for nogle år siden talte om ”den lille røde”, forstod de
fleste, at der var tale om Maos katekismus for de troende, men
nu om dage har udtrykket fået en noget anden betydning, hvor
de fleste utvivlsomt helst undgår nær kontakt med sådan en.
Men følgevirkningerne har vi i høj grad mærket, og for dem, som
bl.a. arbejder med museer, har det betydet en lang og trist
pause uden mulighed for at modtage besøgende.

Minefyldt farvand

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at der skulle navigeres forsigtigt i et
ret minefyldt farvand i området omkring Sea War Museum, for
noget tyder på, at Lemvig Kommune har fået udlagt miner.

Radarbunker
Thyborøn

Vores radarbunker, som ganske vist hele tiden har ligget lidt
dybt, har sandelig også fået en skramme af sådan en mine, så
lige nu pumper vi, men er dog ikke gået i redningsbåden endnu.
I mere klart sprog betyder det, at Lemvig Kommune lader til ikke
at overholde den lejekontrakt, som er indgået med
Maritimhistorisk Selskab om radarbunkeren. Vi håber, at vi
tager fejl i den formodning.
Det er ærgerligt, fordi det dæmper de aktiviteter, som ellers er
sat i gang, bl.a. kontakten til TERMA, som har fremstillet
radaren i bunkeren, og måske vil hjælpe os med at få den sat i
køreklar stand igen.

Hjemmesiden

Godt at vi har Margrethe Vestager nede i EU’s maskinrum, for
hun sørger for beskæftigelse til embedsmænd- og damer samt en
hel del andre rundt om og passer godt på os andre og vor
sikkerhed….
Det gælder bl.a. for vores webmaster Jean-Pierre, som har måttet
sørge for, at vores hjemmeside nu lever op til kravene om
cookies, så alle kan føle sig trygge ved at besøge den.

Også lidt positivt

Mindehøjtideligheden i Thyborøn den 1. juni er som tidligere
meddelt aflyst pga. coronakrisen. Men vi har besluttet, at vi
stadig vil salutere og Søren Gade vil nedlægge den årlige krans
fra Mindeparkens bestyrelse for de omkomne fra Jyllandsslaget.

Mindehøjtideligheden Det sker den 1. juni kl. 1400 ved Mindeparken. Der vil ikke
den 1. juni
være yderligere arrangementer i den forbindelse, men alle er
velkomne til at være med.

Kommende
arrangementer

Vi går stærkt ud fra, at coronakrisen ikke varer evigt, så vi har
planlagt følgende arrangementer i efteråret.
Den årlige generalforsamling blev som bekendt udsat, og den vil i
stedet blive afholdt

Generalforsamling

Den 15. september 2020 kl. 19.30 i Thyborøn
Det bliver enten på SWM eller Fiskeriskolen og med dagsorden
jfr. den tidligere udsendte indkaldelse.

Restanter

Generalforsamlingen er jo kun for medlemmer, og desværre er
der en del, som har glemt at betale årets kontingent. Det er
bestyrelsen naturligvis kede af, men vi vil blive glade igen, hvis
du skulle være en af dem og så lige nu få lyst til at betale.
Det kan stadig ske via sekretærens mobile pay på 2441 3396.
Og husk at opgive dit medlemsnummer.

Rom flyveplads

Vi har tidligere omtalt et besøg på Rom flyveplads ved Lemvig, og
der satses nu på en lørdag eller søndag sidst i september.

Foredrag Jørn Buch

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

Foredrag med
Knud Jakobsen

Journalist og forfatter Knud Jakobsen kommer og fortæller om
sin nye bog og om en spændende fortælling fra Bovbjerg, Det er
Den 11. november 2020 kl. 19.30 på beddingen i Thorsminde

Mindehøjtideligheden Årets arrangementer afsluttes med mindehøjtideligheden ved
ved Thorsminde
mindestenen på tangen syd for Thorsminde. Mindetalen holdes i
år af sømandspræst Carl Rosenberg fra Fanø.
Den 20. december kl. 14.30 med sædvanligt program
Udgivelser

Vi arbejder stadig med udgivelser af små hæfter, og lige nu er et
hæfte om radarbunker Thyborøn i støbeskeen.
På lager har vi også stadig Hæfterne om Snurrevodsfiskeriet og
Tordenskjold, som kan købes hos kassereren med mail til
kasserer@maritimhistoriskselskab.dk
og som sædvanligt til vore møder.

Om museet

Hold jer opdateret om Sea War Museum og se billeder på
www.seawarmuseum.dk og museets facebookside
www.facebook.com/seawarmuseum.dk
Vi ønsker jer en god sommer og hold jer raske, til vi ses igen !

