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5 rundvisninger hos DVS i
samlingen i Lem
Hver onsdag i juli måned bliver der lejlighed til at
se en stor del af DVS’ samling i Lem.
Gennem årene har man kunnet se nogle af de historiske mølledele fra de
sidste 100 år, som DVS har samlet, på udstillinger - bl.a. på Hjerl Hede
Frilandsmuseum og Energimuseet. Desuden var den del af samlingen, der
stod i Roerslev på Fyn hos det nu afdøde bestyrelsesmedlem Flemming
Hagensen, ofte tilgængelig for besøg.
Men siden 2010 har DVS ikke deltaget i eksterne udstillinger og i de sidste
2 år har indsatsen været koncentreret om om at ytte Roerslev-samlingen
til de fabrikshaller i Lem, hvor resten af samlingen opbevares. Til daglig
har der kun været åbent for grupper eller enkeltpersoner efter særlig aftale.
Men nu er arbejdet med ytning, oprydning og renovering så langt fremme
at vi inviterer alle interesserede indenfor 5 gange i løbet af juli måned.
Det er ikke et museum med arbejdende modeller og andre shownumre,
men man kommer tæt på teknologien og vindmøllehistorien.
Rundvisningerne starter på onsdage kl. 13.30 og varer ca. halvanden time
De medlemmer, der har støttet foreningen gennem årene er naturligvis
særlig velkomne!

SE INDENFOR HOS DVS 2/7, 9/7, 16/7, 23/7 eller 30/7 kl. 13.30
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Siden sidst:

DVS i Vingsted
DVS deltog også i år med en stand
på Danmarks Vindmølleforenings
Årsmøde i Vingsted den 19. marts.

Arbejdsdage i samlingen
Traditionen, der startede i efteråret
med en månedlig arbejdsdag i Lem
(normalt den tredie onsdag i hver
måned) er blevet fortsat - og på
arbejdsdagene i marts, april, maj og
juni har der især været lagt vægt på
at gøre samlingen klar til sommerenms rundvisninger.

Brochure
Der er fremstillet en brochure om
sommerens rundvisninger i Lem.
Den fordeles bl.a. til turistkontorer
og museer i området. Der vedlægges
et par eksemplarer, som gerne må
gives videre til andre, der kunne
være interesserede.

Der er både brug for håndkraft og
maskinelt løftegrej, som billederne
viser. Når sommeren er overstået
taget vi fat igen - og alle medlemmer
og andre interesserede er velkomne.

DVS internt:
På generalforsamlingen den 19. marts blev Jafar Hosseini, John Furze og
Benny Christensen genvalgt til bestyrelsen for to år. Leif Gabs, Tarm blev
nyvalgt som medlem. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret
sig med Birger T. Madsen som formand og Kurt Ganer-Tolsøe som næstformand og sekretær.
Redaktion: Benny Christensen. Fotos: Birger T. Madsen, Kurt Ganer-Tolsøe og Benny Christensen
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