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Nyhedsbrev september 2015
Nu er det ganske vist
Museet er klar

Besætningen er gået ombord og er klar til afgang

Efter forsinkelser og et stort arbejde er det nye Sea War
Museum klar til at åbne officielt for særligt indbudte
tirsdag den 15. september kl. 14.00.
Og det er flot ! Vi ønsker Gert Normann hjerteligt
tillykke med resultatet af hans utrættelige arbejde for at få
museet etableret.
Åbningstider

Museet er åbent hverdage kl. 10-16 og i efterårsferien kl.
10-17. Kombibilletter kan købes på Kystcenteret og på
Jyllandsakvariet.

Medlemsadgang

Medlemmer af Maritimhistorisk Selskab har gratis adgang
til Sea War Museum (men ikke til de øvrige museer).

Museets hjemmeside

Museets nye hjemmeside hedder www.seawarmuseum.dk
og er nu aktiv.

For medlemmer

Som nævnt i nyhedsbrevet for august holdes der en særlig
introduktion for medlemmer af Maritimhistorisk Selskab
onsdag den 16. september kl. 18.30. Tilmelding var
nødvendig af hensyn til logistikken, og der er tilmeldt 120
deltagere.

Radarbunkeren

Koldkrigsbunkeren har nu fået sin egen lille udstilling
og vises i øvrigt ganske som den var i ’levende live’.
Af sikkerhedshensyn er adgangen begrænset til max.
20 personer ad gangen og der rundvises efter behov
Bunkerrundvisning

Foredraget om
søkrigen i Nordsøen

Overkørt….

- onsdag d. 16.09. fra kl. 19-21 (medlemmer)
- fredag d. 18.09. fra kl. 12-16
- lørdag d. 19.09. fra kl. 10-16

Som annonceret i tidligere nyhedsbreve og på vor
hjemmeside har vi for længe siden sammen med Alliance
Francaise planlagt et foredrag om søkrigen i Nordsøen
lørdag den 19. september kl. 10.00 på Kystcenteret i
Thyborøn.
Selv om vi i god tid har annonceret vort ovennævnte
foredrag, er vi desværre blevet overhalet indenom af de
senere tilkomne kommunale arrangementer, som skal
indledes officielt netop på samme tid lørdag den 19.
september.
Det giver naturligvis problemer for os, men vi forsøger at
få det bedste ud af situationen og rykker foredraget til

Ændret tid:

Lørdag den 19. september kl. 10.15
men holder os fortsat til indhold og forløb. Det er
uhensigtsmæssigt, men det er uden for vor kontrol.
Se vedhæftede fil om foredraget.
Medlemmer har gratis adgang. Andre betaler 50,- kr. ved
indgangen.

Vragkysten

Skilte ved Gaffelbjergvej, Vedersø Klit

Maritimhistorisk Selskab har overtaget vedligeholdelsen af
skiltningen med vraginformationer langs en del af
vestkysten, og der er sat nye skilte op flere steder.

Småfejl

Medlemskort

Hvor der handles, der spildes som bekendt, og det sker
også, at vi begår fejl. Skulle du uheldigvis være blevet
ramt af sådan en ’smutter’, så tag det venligst med et smil
og lad os det vide, så vi får det på rette plads.
Uafhentede medlemskort ligger klar til udlevering ved
hvert arrangement. Elektronisk kopi kan stadig fås med
mail. Spørg hos sekretæren.
Kommer der nyt, så får I besked. Og følg ellers med på
www.maritimhistorisk.dk

På gensyn

Annonce og
skiltesponsor

Vi glæder os til at se jer til vore kommende arrangementer
i efterår og vinter d. 15.10., d. 12.11. og d. 13.12.

