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Nu er det snart jul igen Kun fire måneder til jul, så måske det er tid til at tænke på ønskesedlen – nå,

det er nu nok lige tidligt nok, men det kommer vi tilbage til nedenfor.
Sommer job

Job i Radarbunkeren

Åben i efterårsferien
Ledige jobs ……
Skibsvragenes kyst

Nyt hæfte udgivet

Selv om det ind imellem har været godt lunt i sommer, så har vi ikke kun ligget
på den lade side under palmerne, men vi har faktisk også arbejdet for den
maritimhistoriske sag.
Radarbunker Thyborøn har været åben for besøgende de fleste tirsdage i
sommermånederne mellem kl. 13 og 17. Der har været 375 besøgende, hvoraf
de fleste var tyskere og nogle stykker kom ind med billet fra Sea War Museum.
Bunkergruppen har dog i sommer været ramt af alvorlig sygdom, og det har
reduceret antallet af vagter, så det er, om man så må sige, Tordenskjolds
soldater, som har klaret åbningstiderne. De sker også i efterårsferien i oktober.
Der er basis for langt flere besøgende, men det kræver flere vagter til at deles
om opgaverne. Her kommer vor ønskeseddel ind i billedet…..
Formand Svend Nielsen
og Klaus Kejser har
været
på rundtur og
opsat nye skiltestandere
med
skilte
om
strandinger flere steder
mellem Vedersø Klit og
Thyborøn. En tilhørende
bog kan købes på Sea
War Museum.
Kaare Kristensen har skrevet et fint lille hæfte
om snurrevodsfiskeri fra Thyborøn i
1980’erne. Det har vi udgivet med støtte fra
Thyborøn Havns Fiskeriforening. Tak for det.
Hæftet er trykt i kun 400 eksemplarer hos
Rasmussen i Ringkøbing, og det kan købes på
Sea War Museum, i radarbunkeren eller
direkte hos vor kasserer ved bestilling med
mail til
kasserer@maritimhistoriskselskab.dk
Det koster kun 35 kr. i løssalg og 50,- kr. inkl.
brevporto ved bestilling hos kassereren. Der
er allerede stor interesse for hæftet.

Flere udgivelser ?

Allerede nu har vi planer om at udgive flere hæfter, og måske kommer der et
om Tordenskjold, der jo må siges at være maritim historie.

Kommende foredrag

Efterår og vinter er god sæson til foredrag og andre indendørs aktiviteter, og vi
lægger ud allerede om et par uger med et efterspurgt foredrag om tabte
allierede flyvere over Danmark og danske farvande under anden verdenskrig.

Den 18. september kl. 1930 Det kommer Anders Straarup og fortæller om. Straarup ved utrolig meget om
emnet. Se evt. på hjemmesiden www.airmen.dk , hvor der er mange
på Sea War Museum
informationer at hente.
Det holdes på Sea War Museum i Thyborøn, og vore medlemmer har gratis
adgang, andre betaler 50 kr. Der vil kunne købes forfriskninger i pausen.
Den 30. oktober kl. 1930
beddingen i Thorsminde

Næste foredrag er om det tyske regelbau-system, som blev brugt som grundlag
for opførelsen af de mange tyske bunkers rundt om i Europa. Det ved vort
medlem historiker Rasmus Wichmann meget om, og det kommer han og
fortæller os om på beddingen i Thorsminde.
Også her har vore medlemmer fri adgang og andre betaler 50 kr.

Den 19. november kl. 1930 Her vil Kaare Kristensen ”Sjunge om en helt, vidt berømt ved sund og bælt..”
Nå, vi kan dog ikke love, at Kaare vil sjunge, men han vil i hvert fald fortælle
på Sea War Museum
om vor søhelt Tordenskjold, som den ældre generation bl.a. husker fra visen.
Det skal nok blive spændende, og måske han ved samme lejlighed vil svare på
evt. spørgsmål om det netop udgivne hæfte.
Det er på Sea War Museum og der er gratis adgang for vore medlemmer, andre
betaler 50 kr. Den vise kender I vist alle efterhånden også udenad…
Den 15. december kl. 1430 Traditionen tro afholder vi den årlige mindehøjtidelighed for de omkomne fra
HMS Sct. George og HMS Defence og de andre omkomne søfolk ved
Mindehøjtidligheden
mindestenen syd for Thorsminde. Med lidt held får vi skudt den traditionelle
salut med selskabets lille signalkanon.
I år er det søndag den 15. december kl. 1430 og senere på beddingen på
havnen, hvor vi får glögg og æbleskiver og et lille kort, men oplysende
foredrag.
Her er alle velkomne og det er helt gratis at være med.
Ønskeseddel
Medlemsannoncer

Selv om det er i god tid før jul, så ønsker vi os altså brændende flere
medlemmer til vor bunkergruppes vagtmandskab…… Og en webmaster….
Der er ingen annoncer fra vore medlemmer, men
husk at vi sælger hæftet om fiskerne og vore trøjer
og kasketter direkte fra vor kasserer på mailadressen
kasserer@maritimhistoriskselskab.dk
Det vil helt sikkert glæde Flemming at sende hæfte
eller tøj til dig.
Den søde pige er dog ikke til salg…..
På gensyn til vore foredrag.

