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Et trist farvel

Vi har mistet vort medlem Frank Bjerge Kjærgaard, Thorsminde.

Mindeord over Frank

Frank blev kun 56 år og døde pludselig på Holstebro Sygehus
den 7. februar af en stor hjerneblødning.
Vi er mange, der kommer til at savne Frank. Hans altid gode
humør smittede af på alle, han mødte, og Frank var altid den,
der stod i forreste række, når nogen havde brug for hjælp. Til
trods for sit eget handicap ydede han altid en stor indsats, hvor
han kunne.
Frank var vort selskabs første medlem. Da vi stiftede selskabet,
insisterede Frank på at blive medlem nr. 1001. Han ville være
den første, der støttede os i vort virke som bl.a. støtteforening for
Sea War Museum Jutland. Frank var en meget stor fan af Gert
Normann Andersen, og han fulgte levende med i alt, hvad Gert
skabte.
Vort selskab fik altid stor hjælp af Frank. Det var ham, som
passede arealet ved mindestenen syd for Thorsminde, det var
Frank der skaffede os stole, borde, projektor, porcelæn og meget
mere og altid uden beregning. Han så en ære i at støtte os.
Det bliver et stort savn, at vi ikke mere har ham i vor kreds, men
han vil altid være i vore tanker. Vore tanker går nu til familien.
Æret være hans minde.
Svend Nielsen
formand.
Maritimhistorisk Selskab.

Også lidt positivt

Heldigvis har vi også noget mere positivt at fortælle, for vi har i
flere nyhedsbreve efterspurgt hjælp til vores hjemmeside og til
radarbunkeren i Thyborøn, og nu har vi fået begge dele og mere
til.

Hjemmesiden

To fagfolk har tilbudt at hjælpe med administrationen af
hjemmesiden, og Jean-Pierre Sandberg er allerede gået i gang
med at rydde op og få tingene til at fungere bedre. Det siger vi
mange tak for.

Gaver

Vort medlem Thorkild Fleng har også tilbudt sin hjælp, og han
har desuden foræret selskabet to gode printere og en
notebookcomputer. Det er flot. og det siger vi mange tak for.

Årsskrift og hæfter

Vi har fået et nyt medlem, forlagsindehaver Jacob Wisby, og han
har tilbudt at sørge for lay-out og klargøring til trykning af vore
fremtidige årsskrifter og de hæfter, som vi nu og da udgiver.
Vi er meget glade for denne professionelle hjælp og siger mange
tak for det.
Sekretæren er på denne måde blevet aflastet betydeligt, og det
siger han mange tak for.

Enkelte ledige
pladser i bunkeren

Bunkerformand Jes Mathiasen er også forholdsvis glad, for der
er kommet nogle flere vagter til bunkeren, og endda flere med en
rigtig god viden om bunkeren og dens historie. Det er han glad
for, men der mangler stadig vagter nok til effektivt at kunne
holde bunkeren åben.
Der er altså stadig enkelte ledige pladser på vagtskemaet, så ….
Man siger jo, at hvis noget ser ud til at være for godt til at være
sandt, så …..
Men vi regner bestemt med, at denne hjælp
holder.
Man siger også, at ”Money makes the World go round”, og det
bringer os til næste punkt, nemlig kontingentet for 2020-21.

Kontingent for 2020

I den kommende tid vil medlemmerne modtage en kuvert med
årsskriftet nr. 5 for 2020 og et følgebrev med to medlemskort og
en indkaldelse til generalforsamlingen i april.

Husk nummer !

Vi håber naturligvis, at alle fortsat forbliver som medlemmer og
venligst indbetaler de beskedne 200 kr. Og når I gør det, så
husk venligst at opgive jeres medlemsnummer. Vi har heldigvis
så mange medlemmer, at det er ret uoverskueligt at søge i
kartoteket alene på jeres navn.

MobilPay 2441 3396

Det er ren ruin for en forening at oprette MobilPay, så det har vi
valgt fra. Men vi kan tilbyde privat hjælp med betaling til nr.
2441 3396, der er sekretærens nummer, og hvis I har tillid til, at
han nok skal sende pengene videre, så brug blot det nummer.

Privat hjælp

Og husk jeres medlemsnummer…..
Noget for pengene

Nu har vi lige nævnt penge, så vi må hellere også for en
sikkerheds skyld nævne, hvad I får for dem

Foredrag på museet
Den 19. marts 1930

Den 19. marts kommer Jørn Buch og fortæller om sønderjyder i
tvungen tysk krigstjeneste under den første verdenskrig.
Det sker på Sea War Museum i Thyborøn kl. 1930, og som
sædvanlig er der gratis adgang for vore medlemmer, medens
andre betaler 50 kr.

Generalforsamlingen Næste arrangement er den årlige generalforsamling, som holdes
14. april kl. 1930
på Fiskeriskolen i Thyborøn den 14. april kl. 1930. Her er kun
adgang for medlemmer, og indkaldelsen er på vej i brev.

Benny Boysen
fortæller

Efter den formelle del vil Benny Boysen fortælle lidt. Kom og hør
om hvad….

Møde i maj måned
Rom flyveplads

Der arbejdes på at arrangere en tur til den gamle Rom flyveplads
(ja, den ved Lemvig altså) i maj, men den endelige dato er ikke
helt klarlagt endnu. Arrangementsmester Klaus Kejser arbejder
ihærdigt på projektet.

Mindehøjtideligheden Det er imidlertid ganske vist, at vi holder mindehøjtideligheden
ved mindeparken i Thyborøn den 1. juni kl. 1500 – 1800.
i Thyborøn 1. juni
Det sker med salut, mindetaler og efterfølgende sammenkomst
med traktement i et af de røde huse. Der er fri adgang til museet
og bunkeren for vore medlemmer.
Deltagelse er gratis for alle.
Flere arrangementer
Folkeuniversitetet
Ufarlig atomkraft ?

Så er der ro på det maritimhistoriske sommeren over, men det er
dog nok værd at nævne, at vores samarbejdspartner
Folkeuniversitetet i Ulfborg-Vemb også har et foredrag at byde på.
Den 26. marts kommer fysiker og seniorforsker ved DTU
og medstifter af Seaborg Technologies Esben Klinkby til Ulfborg
og vil i Tingsalen fortælle om de ufarlige og små
atomkraftværker, som f.eks. Molted Salt Reactors og thorium
reaktorer. Disse reaktorer kan også køre på affald fra gamle
atomreaktorer og nedbryde dette affald til næsten ufarlighed.
For godt til at være sandt ?
Kom og bliv klogere på det. Og ja, Esben stammer faktisk fra
Klinkby ved Lemvig.

Museum Sea Art

Vi har tidligere omtalt Museum Sea Art
i Struer med
museumsleder Benny Boysen, som er en flittig skribent, og som
også
har bidraget til vort
årsskrift 2020 både med en
interessant artikel og som korrekturlæser.
Til sommer vil der blive udvidet åbningstid på Museum Sea Art og
en særudstilling med malerier af marinemaleren Frants Landt
(1885-1975).
Se mere om museet på www.museumseaart.dk

Sea War Museum

Følg med i udviklingen på Sea War Museum på
www.seawarmuseum.dk, hvor der er mange informationer og
gode billeder og videoer.

Audioguides

Det nye sæt på 24 ekstra audioguides, som Maritimhistorisk
Selskab betaler, er ankommet og er i god brug på museet, som
nu har 48 audioguides.

Køb og støt MhS

Maritimhistorisk Selskab har ikke en fysisk shop at sælge fra,
men vi har en del gode ting, som vi sælger ved vore foredrag eller
som postordre. Det er hæfterne ”Dengang var der Fiskere til”
og ”Peter Tordenskjold” samt restlager af vore årsskrifter
2016-2019. De koster 40 kr. pr. hæfte som enhedspris.

Dertil kommer trøjer og kasketter med logo samt statuetter som
dem, der står i mindeparken i Thyborøn – blot en hel del
mindre…. De er skabt af vort æresmedlem Paul Cederdorff, som
har foræret os rettighederne til at sælge dem.
Kontakt vor kasserer med mail til
kasserer@maritimhistoriskselskab.dk
På gensyn

På gensyn til foredraget i Thyborøn den 19. marts. Jørn Buch er
en dygtig og interessant fortæller, som det er værd at lytte til.
I det hele taget: på gensyn flere gange i 2020

