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Nyhedsbrev oktober 2016
Regnskabets time …

Nu er Mindeparken for Jyllandsslaget både etableret og
indviet med et stort arrangement, hvilket meget passende
netop skete på 100-årsdagen for slaget den 31.maj - 1.juni.
Det er et flot mindesmærke, Paul Cederdorff kunstnerisk
her har skabt og som under Gert Normann Andersens
ledelse er blevet til virkelighed.
Intet er gratis, og det var indvielsen bestemt heller ikke
med en balance på 217.500,- kr., men med stor kontant
støtte fra mange erhvervsdrivende og private, som gennem
Maritimhistorisk Selskab sponserede flotte 107.500,- kr.,
samt de sidste 110.000,- kr. fra Lemvig kommune, blev det
til en flot og værdig indvielse.

Mange tak !

Maritimhistorisk Selskab siger mange tak for tilliden, som
sponsorerne har vist os, og sidst i nyhedsbrevet kommer
listen over vore sponsorer.

Under jorden (bunkeren)

Som nævnt i tidligere nyhedsbreve overdrog Lemvig
Kommune sidste år ansvaret for og driften af
koldkrigsbunkeren i Thyborøn til Maritimhistorisk Selskab.
Beredskabsstyrelsen har imidlertid stillet skrappe og dyre
krav om øget sikkerhed for besøgende i bunkeren, og før
disse krav er opfyldt, kan bunkeren ikke besøges. Vi er i
samarbejde med Lemvig kommune for at finde frem til en
permanent løsning, og vi håber igen at kunne åbne for
publikum inden alt for længe.

Nyt mindesmærke

Vort medlem Steffen Brunés har henledt opmærksomheden
på et nyt mindesmærke for krigssejlerne i Mindelunden i
København. Den vindende kunstner er netop udpeget.
Læs mere om projektet på kirkeministeriets hjemmeside,
som hedder www.km.dk .

Og endnu en markering

Strandfoged Kaj Kristensen i Thorsminde har overdraget
en ilanddrevet stålbøje til opstilling ved lokalerne på
beddingen i Thorsminde. Den istandsættes og forsynes
med lys.

Den gamler redacteur
søger…..

Man skal gerne være i rimelig god tid med sine projekter,
og Maritimhistorisk Selskabs næste årsskrift nr. 2 for 2017
skal udkomme til generalforsamlingen i april 2017.
Derfor er den gamle redacteur allerede nu gået i gang med
at indsamle egnet stof til årsskriftet, og et af de emner, han
har i sin kikkert, er de små maritime museer – MiniMus’er
kan man vel kalde dem – som findes rundt om i landet.

HJÆLP

Sea War Museum

I sagens natur gør de ikke meget væsen af sig, så der er
brug for jeres hjælp til at finde dem. Kender I et eller flere
MiniMuseer, så mail meget gerne oplysningerne til
redacteuren på museerne@rytter.net.
Sea War Museum har oplevet en flot start, og der har hidtil
været mere end 40.000 besøgende.
Maritimhistorisk Selskab har som nævnt i tidligere
nyhedsbrev sponseret 10.000,- kr. kontant til et
audioguidesystem, som er leveret og afventer at blive taget
i brug. Vi forventer at yde yderligere kontant støtte til dette
projekt ved årets udgang, og vi tilbyder teknisk støtte efter
ønske og behov.

HuskAt

Så har HusKat’ten fået sit eget logo. Det er et træsnit af
kunstneren Poul Rytter, og det vil fremover annoncere
vore huskesedler.
Og HuskAt journalist m.m.m. Ole Andreasen fortæller om
et liv med journalistik og meget andet interessant på
Fiskeriskolen i Thyborøn onsdag den 19. oktober kl. 1930.

Denne gang er der gratis adgang for alle, som vil have en
god oplevelse. Der kan købes kaffe, øl og vand.

Og så onsdag 16.11.

Jørgen Ebbe Grønberg har lovet at komme og fortælle os
om sine oplevelser i søfartsstyrelsen, og det sker på
Fiskeriskolen i Thyborøn onsdag den 16. november kl. 19.30

Medlemmer har gratis adgang, andre betaler 50 kr. Der
kan købes kaffe, øl og vand.
Mindehøjtideligheden
Søndag den 18.12.

Årets sidste arrangement er traditionen tro
mindehøjtideligheden ved mindestenen på tangen syd for
Thorsminde, hvor vi mødes
Søndag den 18. december kl. 1430

Pastor Jakob Sandal har lovet at holde mindetalen i år, og
ved den afsluttende sammenkomst i lokalet på beddingen i
Thorsminde vil han fortælle om sine oplevelser som
udsendt feltpræst i Kabul.
Vi giver glögg og æbleskiver, og der kan købes kaffe, øl og
vand.
Gratis adgang for alle.
Medlemsannoncer

TAK til disse Sponsorer
De er nævnt i helt vilkårlig
rækkefølge

Denne gang har vi ingen medlemsannoncer at byde på.















Vestjysk Bank
Thyborøn Bådebyggeri
Redningsringen
TSR Electronic
FMC Cheminova
Rederiet Hametner
Thyborøn Skibssmedie
Landbobanken
Asme Hydra
Nordsøtrawl
Tripple Nine
Thyborøn Havn
Thyborøn Havns Fiskeriforening
Kynde & Toft
 Og Maritimhistorisk Selskab har også sponseret et beløb.

