Nyt fra Strandingsmuseet

Kære medlemmer!
Vi vil gerne invitere jer til Generalforsamling 2018 den 12.
april 2018 kl. 19.00 på Strandingsmuseum St. George. På
generalforsamlingen vil vi sørge for et spændende oplæg til
jer. Museet vil naturligvis også fortælle om den første sæson
og om, hvad der er i støbeskeen i fremtiden.
Foreningen er blevet stor!
Støtteforeningen er vokset eksplosivt siden åbningen af
museet. Vi startede med et medlemstal på ca. 70 og er i
skrivende stund oppe på 396 medlemmer. Det har været
dejligt, at opleve en forening i medvind.
Vi har med glæde fulgt udviklingen af det flotte museum. Fra
bestyrelsens side har vi medvirket til at samle et korps af
frivillige, som vil gøre en indsats for museet. Vi har haft rengøringshold, rundviserhold, festhold,
bibliotekshold, håndværkerhold og meget, meget mere. Vi har aftalt med museet, at vi indleder en
tradition med frivilligmiddag i januar måned. Her inviteres alle, der har lagt en frivillig indsats på
museet til en festlig middag, hvor vi kan udveksle løgnehistorier og måske også nogle, der er sande.
Støtteforeningen har også deltaget i økonomisk støtte til nogle af de arrangementer, der har været i
sommeren. For eksempel gav vi morgenmad, da Peter og Solvognen gæstede Thorsminde i sommer
og vi bl.a. kunne se, at museets forplads kan bruges som cat walk.
Anne Marie Damgaard, formand
Fra museet
Vi har på museet haft rigtig mange besøgende i år –
meget tæt på de 35.000. Gæsterne har taget flot
imod vores nye udstillinger, som de har rost til
skyerne. Vi har fået rigtig mange positive
tilbagemeldinger. Der var f.eks. et par, kom med
deres teenagere, da de kom ud sagde de ”vi kunne
næsten ikke slæbe dem her ud, men nu kan vi ikke
få dem med hjem” og så gik de i cafeen og fik sig en
kop kaffe.
Cafe/restauranten har været med til at skabe en
rigtig hyggelig stemning, det at den er blevet åbnet
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op, giver meget mere atmosfære til både cafeen og vores butik, maden er også fantastisk, og nogle
sidder lidt længere for at nyde den gode udsigt. Michael Lundsgaard syntes han har haft en dejlig
sæson og en pæn omsætning.
Vi har fået gang i en gruppe af frivillige. Vi har for
eksempel frivillige værter, der går rundt på
Strandingsmuseum St. George og holder orden, hjælper
og svarer på spørgsmål efter bedste evne, og det er de
rigtig gode til. I fronten får vi positive tilbagemeldinger,
hvor gæsterne synes, de får lige lidt mere ud af deres
besøg, fordi der er en venlig vært til stede. Der er også
lavet en liste med rundvisere og hjælpere i
administrationen, som kan træde til, når det har knebet
for os derude. Der vil i fremtiden også blive brug for hjælp
til mere praktiske opgaver, og når museet har specielle
arrangementer. Vi kan altid bruge flere frivillige, der gerne
vil være aktive, så kontakt Strandingsmuseum St. George
hvis du gerne vil være med.
Vores flotte nye butik er blevet taget rigtig godt imod, især vores super smart stribede tøj fra Key
West, de skønne uld strømper fra Charm og vores A.H. Riise Rom er meget populær. Vi har haft en
rigtig god sæson i butikken.
HUSK at du som medlem får 10 % på alt undtagen sprut
og tilbud.
I løbet af 2017 har vi sammen med forskellige, gode
samarbejdspartnere holdt en stribe arrangementer:
Første var der
åbningen den 19. maj. Vi takker Michael i restauranten,
Havnen, Borgerforeningen og Odin Teatret, fordi I var med
til at dagen helt uforglemmelig!
Peter og Solvognen
Peter kom forbi med campingvognen i sommer. De lokale
kom og gav deres viden om Thorsminde By.
Arrangementet var er del af Historien om Danmark, vi
satsede på viden om byens historie i forbindelse med Byjubilæet.
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Der var historisk bademode show. Mange lokale og turister hyggede sig sammen på forpladsen.
Sommersjov i Thorsminde
I et samarbejde med Thorsminde Camping, - Idrætsforening og - Ro klub, blev der arrangeret en
uge med forskellige aktiviteter i Thorsminde. Vi havde 2 dage, hvor man kunne bygge skibe på
museet. Der var 90 små skibsbyggere forbi museet.
Krible krable
Der kom to hold børn på besøg hos os.
Standingshistorien om Freemann blev fortalt og de hørte en fortælling om klabautermanden.
Efter fortællingerne skulle de tegne en tegning ud fra en af historierne.
Der blev tegnet uhyggelige klabautermænd, søde hunde
og mægtige skibe.
Klabautermanden
Skuespiller Morten Eisner (ja, ham der inde i BamseJ)
kom forbi som klabautermanden.
Det var en animations forestilling på skærme, der gjorde
at klabautermanden blev ”levende”.
Han fortalte om sin rejse med HMS St. George og
kommenterede publikum på en sjov måde.
Vi havde børnehaver på besøg til forestillinger. Der var
både voksne og børn, der så forestillingerne. De syntes det
var rigtig sjovt, at man kunne snakke med
klabautermanden.
Halloween
Museet blev pyntet med spøgelser, edderkopper, skeletter osv., skibslægen, et par hekse og
klabautermanden var på besøg. Der var spøgelsesskattejagt med fortælling om udstillingerne og der
blev læst to historier op. Der var 108 personer med til en uhyggelig dag og aften på museet.
KultRun
I et samarbejde med Thorsminde
halinspektør og idrætsforeningsformanden
blev der arrangeret en dag hvor idrætten
bevægede museet. Der var åbningstale
med Lene Dybdal, opvarmning med crossfit
i særudstillingsrummet, ro-ergometer i
tårnet, karate i kælderen, foredrag med
Eskild Ebbesen og afslutning med
fællesspisning i restauranten.
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Events 2018
Påske
Æggejagt på museet. Kan du tælle påskeharens æg, se godt efter for den har gemt dem?

Sommer
Bliv sømand for en stund. Opgaver børn havde ombord på sejlskibe.
Der pudses sko, skures dæk (gulv) med kost, bindes knob, osv.
Find skatte fra havets bund
Bliv dykker for en stund. Der kigges i baljer hvor der er gemt skatte i sandet.
Efterårsferien
Gys og hawgus. Halloween på museet.
Det går godt og travlt på museet. Og
midt i det hele har Helle Sigh, vores
fantastiske afdelingsleder og kvinden,
der stod for de nye udstillinger, fået
nyt job. Helle skal i fremtiden arbejde
på Fregatten Jylland; så hun bliver i den
maritime verden; men vi er rigtigt kede
af at skulle savne hende på
Strandingsmuseum St. George. Hendes
stilling er slået op og vi håber på, at vi
kan byde en ny afdelingsleder
velkommen i februar. I kan møde
vedkommende til generalforsamlingenJ
I vinter, mens museet ikke er åbent hver dag, vil vi lave en særudstilling om HAVFALD. Hvad sker der
med affald i havet, hvad kan vi lære af affaldet og hvad kan vi måske bruge det til? Vi kommer også
til at skulle rette nogle af de mindre fejl, som vi kan se i udstillingerne, nu når vi har oplevet
gæsternes brug af museet. Og endelig er det meget vigtigt, at vi får styr på den helt enestående
samling af genstande. Den har været flyttet på midlertidigt magasin og er nu tilbage i Thorsminde;
den skal vi have sat på plads og registrere hver eneste genstand i museernes fælles registrering. Så
vi keder os ikke!
Vi har sammen med det frivillige beredskab i Nordvestjylland og Havnen og Politiet lavet en aftale
om, at vores nye tårn kan bruges til at lave ”sikker turisme”. Det er et problem, at folk kører ud på
molerne i Thorsminde, når det storme. Næste gang vil vi åbne til tårnet og lave en eller anden form
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for arrangement, hvor man kan få vestkyststorm i første parket. I medlemmer skal nok være de
første, der hører om det.

Ulla, Betina, Niels-Christian, Tine, Christina, Katja og Ingeborg (alle os på museet)
- Og så dette mandeansigt, som en gæst har set inde på roret i sommer…

-

Og så blev der lige plads til dette billede af en ny model af HMS St. George i 1:48 – det er
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, der er ved at bygge den til museet. Vi glæder os til at få
den i udstillingerne – måske allerede i 2018.
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