
Referat af SØS-mødet den 18. marts 2019 kl. 10.00 

Sted: Medborgerhuset Silkeborg. 

Deltagere: Ole Toft, Annette Lindberg, Knud Sehested og Poul Grosen Rasmussen. 

Referent: Poul Grosen Rasmussen. 

Dagsorden 

1. Opfølgning på referatet fra 16. januar 2019. 

Forfatterne til ”Med splitflag og højagtelse” har accepteret, at vi bruger ”bogkapitalen” til at yde 

underskudsgaranti til ØK-/ Søfartsrelaterede arrangementer. Honorar (3 flasker vin) og mulig rejseafregning 

til oplægsholder den 3. april er aftalt.  

2. Evaluering af arrangementet den 30. januar. 

Et vellykket møde helt i ”SØS’s ånd”. Inspirerende oplæg, god diskussion og erfaringsudveksling. Kontakt til 

nye potentielle medlemmer og oplægsholdere. Salg af vores bog og to nye medlemmer af SØS blev det 

også til (Karl Nøhr og Henning Pedersen). Endelig havde vi også opnået en omtale i Midtjyllands Avis, som 

nu kan findes på SØS’s hjemmeside. 

3. Planlægning af arrangementet den 3. april. 

Der er udsendt invitation til vores kontakter den 15. marts og der er planlagt en reminder en uge før den 3. 

april. Ole sørger for, at en lille A4-plakat af arrangementet hænges op i Medborgerhuset og hos De grå 

pantere. Ole sender indbydelsen til Ekstra Postens og anmoder om, at arrangementet også nævnes i 

datooversigten i ”Det sker” i Ekstra Posten og i Midtjyllands Avis. Knud overvejer om han kender andre 

Mærsk-folk, som kunne informeres om arrangementet. Knud kontakter oplægsholder med henblik på evt. 

hjælp til IT, præsentation m.m.  

Poul medtager foldere, plakat, eksemplarer af ”Med splitflag og højagtelse”, indmeldelsesblanket til SØS 

samt skilt med entré til ikke-medlemmer. Ole kan booke lokaler i Medborgerhuset og vi har fået tildelt 

Lokal 1 på 1.sal. Der er venlig selvbetjening i Cafeen og 50 kr. i entre for ikke medlemmer. Annette tager 

imod entre, Ole byder velkommen og Poul overrækker honorar. Ole tager PC og forlængerledning med i 

reserve. Vi mødes kl. 18.30 og klargør lokalet m.m. 

4. Information om turen med Hjejlen den 26. maj. 

Når der åbnes for bookning af pladser på Hjejlen (efter 1. april), bestiller Ole 8 pladser til os. Hvis der 

kræves betaling ved bestillingen foretager Ole betalingen og får udlægget via Mobil Pay eller når vi mødes 

igen. Det er aftalt, at vi mødes den 26. maj kl. 10.30 ved Hjejlens forankringsplads. Der er parkeringsplads 

ved Papirfabrikken samt langs Sejsvej. Ole kontakter Hjejlens skipper og aftaler nærmere om ”en guidet” 

tur ombord.     

5. Planlægning af SØS-aktiviteter i efteråret 2019. 

Ole har fundet ØK-manden med redningsraketten. Bor i Hagebro ca. 60 km fra Silkeborg. Ole kontakter 

pågældende og undersøger, om han kan komme til et SØS-arrangement i efteråret. På mødet den 30. 

januar var Kaare Kristensen fra Rønde (www.kaare2711.dk) til stede og tilbød at komme til Silkeborg og 

give et oplæg.  Poul Kontakter Kaare og aftaler nærmere. Endvidere vil Poul kontakte Karl Nøhr med henblik 

http://www.kaare2711.dk/


på at afsøge markedet for foredragsholdere med ØK-viden eller ØK-baggrund. Annette kontakter sin 

bekendte, der tidligere har været ansat i ØK på landjorden og undersøger, om han kan komme.  

Herudover var der forslag om udflugter a la turen med Hjejlen. Vi kunne arrangere en tur til Sea War 

Museum Jutland i Thyborøn og se museet og høre om det store søslag ”Jyllandsslaget”. Tirpitz Museet i 

Blåvand samt Strandingsmuseet St. George i Thorsminde/ Ulfborg er to andre forslag. Vi kunne køre i hver 

sin bil og mødes ved museet.  

I forhold til at informere SØS-medlemmerne om Søfartsrelaterede begivenheder vil Poul udsende et 

nyhedsbrev, når der kommer efterretninger herom fx i Logbogen.  

6. Næste møde. 

Næste møde er aftalt til mandag den 3. juni kl. 10.00 på Medborgerhuset i Silkeborg. Dagsordenspunkter: 

1. Evaluering af mødet den 3. april. 2. Opfølgning på planlagte aktiviteter. 3. Udarbejdelse af efterårets 

program. 4. Næste møde. 5. Evt. 

7. Evt. 

Ole orienterede om sit møde med Silkeborg Højskole vedr. projekt ”Dannelse gennem generationer”. 

Projektet skal løbe af stablen som en temauge i 2020. Ole har fået lov til at stille sin udstilling fra Silkeborg 

Museum op. Vi drøftede, hvad vi i SØS kunne byde ind med og det blev foreslået, at vi kunne bidrage med 

foredrag baseret på ”Med splitflag og højagtelse”. Vi kunne også stille op som seniorer, der blev interviewet 

af højskolens elever fx i forhold til vores dannelsesrejse gennem livet. Vi kunne også tilbyde at interviewe 

de unge højskoleelever om deres dannelsesprojekter. Endelig kunne vi indgå i en samtalecafe, hvor 

forskellige generationen drøftede dannelsesrelaterede emner. Til næste møde den 3. juni overvejer alle, 

hvad vi hver især gerne vil byde ind med. Ole vil herefter samle op og lave et oplæg til Silkeborg Højskole 

om, hvad vi kan/ vil tilbyde.     

 

 


