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Nyhedsbrev november 2015
Sea War Museum

Så blev det nye Sea War
Museum indviet efter alle
kunstens regler og over flere
dage, og allerede nu har der
været ca. 9000 besøgende !
Det er en flot start.
Her får Gert Normann overrakt gaven fra Maritimhistorisk
Selskab. Det er ikke en kagemand, men klabautermanden
lavet af kunstneren Judith Weber Weltz.

Guided rundvisning - kanonen skyder den vej….

Kustoder

Det store besøgstal giver et behov for en del flere hjælpere
på museet, så vi beder om, at enhver, som vil hjælpe nogle
få timer som kustoder - især i week-enderne – melder sig.
Vagter er delt op i formiddag eller eftermiddag - og man
står altid 2 personer - så det behøver ikke være
mange timer, man er der, for at det er en stor hjælp.
Jo flere frivillige, jo færre timer til den enkelte :-)

Kustodekontakt

Kontakt og tilmelding til Søren Nielsen med mail
sni@jdcon.dk eller på mobil 2132 3252.

Opdatering

Og der er også allerede nu behov for en opdatering med
flere tekster m.m., så derfor er museet lukket i perioden

Lukket 1.12-19.12

fra den 1. til den 19. samt den 24. 25. og 31. december
og selvfølgelig også lukket den 1. januar. Det er dog i
særlige tilfælde muligt at få en aftale om et besøg.

Åbningstiderne med
2016 ses i tabellen

Åbningstider kan desuden ses på www.jyllandsakvariet.dk,
som administrerer adgangen også til Sea War Museum.
Medlemskort

Vi udleverer som bekendt normalt medlemskort ved vore
arrangementer for at spare portoen. Hvis der er ønske om
det, kan et midlertidigt medlemskort dog sendes vedhæftet
en e-mail. Mange har benyttet sig af denne mulighed.
Nye medlemmer, som har meldt sig ind siden 1. oktober
2015, får automatisk hele 2016 inkluderet.
Kortet er adgangsbevis til museet og vore arrangementer.

Husstand ?

Der har været tvivl om fortolkningen af begrebet
”husstandsmedlemsskab”. Vi fortolker det sådan, at et
medlemskab omfatter to samboende personer uanset alder.
Museet er ikke egnet for uledsagede børn.

Vi er snart mange

Vi bliver meget snart over 300 medlemmer, og
Maritimhistorisk Selskab har indgået en rigtigt fin
samarbejdsaftale med Fiskeriskolen i Thyborøn.

Fiskeriskolen

Den indebærer, at Fiskeriskolen modtager et antal åbne
medlemsskaber, som kan benyttes af skiftende elever, og
Maritimhistorisk Selskab så til gengæld må bruge skolens
fine auditorium til vore foredrag i Thyborøn.
Den aftale er vi meget glade for.

Firmamedlemsskaber I lighed med ovenstående aftale har vi mulighed for at
tilbyde firmaer fordelagtige medlemsskaber til deres
medarbejdere.
Kontakt formanden@maritimhistoriskselskab.dk (den er
lang, ja, men klik blot på linket….)
Og så en ”Huskat”

Den 12. november kl. 19.30 har vi et interessant foredrag
med marinarkæolog Hans Dal
om undervandsudgravningerne af stenalderbopladserne ved Tybrind Vig.
Det sker i auditoriet på
Fiskeriskolen
Ærøvej 9
7680 Thyborøn
Der kan købes kaffe med brød til 25,- kr. Medlemmer har
gratis adgang, andre betaler 50,- kr. pr. person.
Se mere om det på www.maritimhistorisk.dk i kalenderen
eller under ”Sidste nyt”.

Hjemmesider

Selskabet har som bekendt sin egen hjemmeside – ikke
noget prangende, men det virker. Se alle nyhedsbreve på
http://www.maritimhistorisk.dk
og museet har også sin egen hjemmeside
http://www.seawarmuseum.dk
Maritimhistorisk Selskab er med begge steder.

Radarbunkeren

Til indvielsen af Sea War Museum var radarbunkeren også
efter særlig aftale med beredsskabsstyrelsen tilgængelig
for besøgende. Denne aftale var kun gældende i tiden
omkring indvielsen, og den er nu under genforhandling.
Før der foreligger en klar aftale, er bunkeren ikke åben for
besøgende i almindelighed, men undtagelsesvist kan der
træffes aftale om et besøg. Kontakt bunkerformand Lajos
Nadhazi (lajos@nadhazi.dk) eller sekretær Erik Rytter.

Årsskrift

Bestyrelsen arbejder på at få udgivet en årspublikation, og
vi indsamler nu egnet materiale. I den forbindelse
modtager vi meget gerne forslag og ideer, og vi modtager
også meget gerne kvalificeret assistance til at lave lay-out
og til trykning.
Hvis nogen blandt jer har lyst til at give en hånd med, så
modtager vi gerne. Kontakt mailto:museerne@rytter.net.

Sponsorannoncer

Og der er åbnet for sponsorannoncer, så …....

Årets sidste møde

Årets sidste arrangement i Maritimhistorisk regi er den
årlige mindehøjtidelighed for omkomne søfolk
ved
mindestenen på tangen syd for Thorsminde
Den 13. december 2015 kl. 14.00
Programmet ligner de foregående års og udsendes kort
før arrangementet, men vi ved, at mindetalen i år holdes af
biskop Elof Westergaard, og Svend Uth blæser igen
’The last Post’ på sin trompet.
Efterfølgende er der sammenkomst i lokalerne på
beddingen i Thorsminde, hvor vi får lidt at varme os på og
måske noget at lytte til.
Vi går hjem kl. 17 og mødes så først igen i 2016.
Alle er velkomne til arrangementet. Det er gratis.

Medlemsannoncer

Der er ingen annoncer i denne omgang.

