FISKERIETS HUS • TLF 97 31 26 10 • W W W.FISKERIETSHUS.DK

Sæsonprogram 2015/2016
Klik ind på www.maritim-viden.dk eller
www.facebook.com/groups/maritimviden

Ringkøbing – Skjern
Smedegade 2 B
6950
Ringkøbing
6950 Ringkøbing
Smedegade 2 B
Ringkøbing – Skjern

Sæsonprogram
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Sæsonprogram 2015/2016

Torsdag den 1. oktober 2015
Maritim-Viden inviterer til foredrag om emnet:

DET BEDSTE STED ER OPPE I MASTEN
Filmmanden og TV-journalisten Claus Jacobsen har netop lagt sidste hånd på en ny
film om skoleskibet DANMARK. Claus Jacobsen, der også var hovedmanden bag
en tidligere film, der blev optaget for 28 år siden, vil vise den nye film og fortælle
om optagelserne, der strakte sig over togterne i perioden 2012- 2014. I filmen giver
de unge svaret på, hvad der får dem til at ønske sig en uddannelse på et sejlskib
fra 1932, hvor de sover i hængekøjer under dæk, modtager ordre og kommandoer
døgnet rundt.
Fiskeriets Hus, Hvide Sande kl. 19.30
Entré: Kr. 75,00 incl. kaffe/the

Foredraget
Foredraget
er medfinansieret
er medfinansieret
af folkeoplysningens
af folkeoplysningens
10%
10%
debatpulje
debatpulje

Sæsonprogram 2015/2016

Torsdag den 29. oktober 2015
Maritim-Viden inviterer til foredrag om emnet:

ALT GODT FRA HAVET
Aftenens foredragsholder, biolog Anders Kofoed,
der har dykket ved Borneo, hoppet i vandet til
hvidhajer og jagtet kæmpe hav-skildpadder,
bruger helst tiden nedsunket under havoverfladen i dyb fascination af søpølser med
analtænder, utrolige nøgen-snegle og
blæksprutternes eksotiske kærlighedsliv. Anders vil dele sine oplevelser i aftenens foredrag,
der kommer jorden rundt.
Fiskeriets Hus,
Hvide Sande
kl. 19.30

Entré: Kr. 75,00 incl. kaffe/the

Foredraget
Foredraget
er medfinansieret
er medfinansieret
af folkeoplysningens
af folkeoplysningens
10%
10%
debatpulje
debatpulje

Sæsonprogram 2015/2016

Torsdag den 19. november 2015
Maritim-Viden inviterer til foredrag om emnet:

PELAGISK FISKERI
MED ISAFOLD
Aftenens foredragsholder, fiskeskipper Karsten Mølgaard, medejer af et af den
danske fiskeflådes største og mest moderne fiskefartøjer ISAFOLD, vil fortælle
om pelagisk fiskeri i Nordsøen og Nordatlanten efter mange forskellige fiskearter
og vise billeder fra fangstrejserne. ISAFOLD kan drive almindelig trawlfiskeri men
også notfiskeri.
Fiskeriets Hus, Hvide Sande kl. 19.30
Entré: Kr. 75,00 incl. kaffe/the

Foredraget er medfinansieret af folkeoplysningens 10% debatpulje

Sæsonprogram 2015/2016

Torsdag den 7. januar 2016
Maritim-Viden inviterer til foredrag om emnet:

IKKE TO BØLGER ER ENS
Aftenens foredragsholder, Christian Libergreen, vil berette om sin jordomsejling, der
førte ham gennem de største, mest øde og blæsende steder i verden.
Christian, der er uddannet navigatør, var 9 måneder om denne tur, hvor han helt alene
og uden at gå i land kom i den eksklusive gruppe på knap 200 mennesker, der har
gennemført en sådan tur.
Fiskeriets Hus,
Hvide Sande kl. 19.30
Entré: Kr. 75,00
incl. kaffe/the

Foredraget
Foredraget
er medfinansieret
er medfinansieret
af folkeoplysningens
af folkeoplysningens
10%
10%
debatpulje
debatpulje

Sæsonprogram 2015/2016

Torsdag den 25. februar 2016
Maritim-Viden inviterer til foredrag om emnet:

DYKNINGEN OG DANMARK I PERIODEN 1710 TIL 1970
Aftenens foredragsholder, Svend Erik Jørgensen, der var medstifter af Dykkerhistorisk Selskab i 1996, vil fortælle om dykning i Danmark og vise billeder
og filmklip fra dykkeroperationer. Svend Erik Jørgensen vil også berette om
innovative danskere, der har deltaget i udviklingen af dykkerapparater og udstyr,
hjælpemidler og metoder, der har gjort dykning mere effektiv og sikrere.
Fiskeriets Hus, Hvide Sande kl. 19.30
Entré: Kr. 75,00 incl. kaffe/the

Foredraget
Foredraget
er medfinansieret
er medfinansieret
af folkeoplysningens
af folkeoplysningens
10%
10%
debatpulje
debatpulje

Sæsonprogram 2015/2016

Torsdag den 31. marts 2016
Maritim-Viden inviterer til foredrag om emnet:

HVIDE SANDE HAVN
FORTID – NUTID – FREMTID
Aftenens foredragsholder, havnedirektør
Steen Davidsen, vil i aftenens foredrag
fortælle om Hvide Sande Havns
udvikling fra starten og til i dag.
Steen Davidsen vil også
berette om de kommende
tiltag for selve havnen,
Tyskerhavnen, Mamrelund og Hvide Sande
Havns arealer.
Fiskeriets Hus,
Hvide Sande
kl.
19.30
		
Entré: Kr.
75,00 incl.
kaffe/the

Foredraget
Foredraget
er medfinansieret
er medfinansieret
af folkeoplysningens
af folkeoplysningens
10%
10%
debatpulje
debatpulje

Sæsonprogram 2013/2014

Bestyrelsens sammensætning i MARITIM-VIDEN
Kresten G. Larsen
Formand

Peder Nissen
Sekretær

krestenlarsen @ larsen.dk

peder.nissen2 @ skolekom.dk

Jan Damkier
Næstformand

Erik Andersen
Bestyrelsesmedlem

jandamkier @ gmail.com

symask @ andersen.mail.dk

Leif S. Andersen
Kasserer

Kurt Hansen
Bestyrelsesmedlem

dolea @ mail.tele.dk

lolari1550 @ mail.dk

Tyge Morthorst
Bestyrelsesmedlem

Malte Mayrberger
Bestyrelsesmedlem

tyge.morthorst @ hvidesandeskole.dk

malte @ mayrberger.com

Leif Rauhe
Suppleant
ellarauhe @ gmail.com

HVIDE SANDE
Oplev en levende havn indefra…!
Er du bare en smule nysgerrig og kunne du tænke dig at
______________________
Eller hvordan man med sandpumperen holder havnen dyb nok
______________________
Eller se hvordan en redningsaktion til søs foregår!
-Hvordan ser f.eks. en oppustet redningsﬂåde ud?
______________________

for HELE familien!

ÅBEN HAVN
22. APRIL 2016

Beddingsvej 2
6960 Hvide Sande
Tlf.: 9731 2511
www.hvsa.dk

FÅ DEN STØRSTE BID AF KAGEN

- AFKAST OG OMKOSTNINGER, DER TÅLER SAMMENLIGNING

Sund investering handler om
at holde dine omkostninger
lave og dit afkast højt.
Tag os på ordet og test os!
Hanne O. Lauridsen
hol@vestjyskbank.dk

vestjyskbank.dk/hvidesande

Kristen Lauridsen
kla@vestjyskbank.dk

