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Foredragsaften i OMBL i marts afholdes

Indbetalingen af kontingentet

onsdag den 7. marts 2012 kl. 19.30

for 2012 er foregået i henhold til
den nye metode, hvor man ikke
modtager girokort, men derimod overfører beløbet til Laugets bankkonto.

på Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, Kbh. K, hvor Poul H. Beck
fortæller om
Skibsmodeller, teknik og historie
med udgangspunkt i Orlogsmuseets samlinger.
Poul Beck er ansvarlig for Laugets aktiviteter i det gamle arresthus på
Nyholm, hvor han holder styr på de mange byggeprojekter for Orlogsmuseet og de mange deltagende modelbyggere. Han var i en lang årrække
en skattet laugsformand med en enestående ildhu og en omfattende viden
om historie, modelbygning og teknikker, og han forstår samtidig at formidle sin viden underholdende og inspirerende.
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til endnu en interessant,
lærerig og fornøjelig aften.
Der vil som tidligere være en let forfriskning til de fremmødte, og man vil
som altid kunne købe drikkevarer til rimelige priser.

Palle Rosenvold, mangeårigt medlem af
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, døde
den 15. februar 2012, 86 år gammel. I de
23 år Palle var medlem, nåede han med sit
milde og sympatiske væsen og altid engagerede indstilling at deltage og sætte sit
præg på en række af laugets markante
gruppeprojekter. Her skal nævnes det
store diorama over det engelske orlogsskib Sct. Georges forlis julenat 1811 til
Strandingsmuseet i Thorsminde, dioramaet
af kanonbådsslaget ved Dragør 1808 og
modeller af en række fine syttenhundredetals bindingsværkshuse til Orlogsmuseets
store model af Holmen 1968. Herudover
var Palle også med i arbejdsgrupperne ved
bygning af orlogsskibet Dannebroge til
Nationalmuseet i 2000 og til SOK i Århus
2008-2010 i anledning af 500-året for
flådens fødsel.
Den sidste markante indsats var de over
30 dukker i skala 1:10 til modellen af et
kanondæk fra 1808 udført i samarbejde
med Janne Kjærsgaard – en model som
forventes opstillet på Orlogsmuseet inden
for den nærmeste fremtid.
Palle viste også et betydelig skuespiltalent, da han med stor succes gennem flere
år i efterårsferierne optrådte som Kaptajn
Blod i Orlogsmuseet dukketeaterforestillinger.
Æret være Palles minde med mange varme
tanker til Palles hustru, Gurli, datter, barnebarn og nærmeste familie.
Poul H. Beck.

Det er foregået bemærkelsesværdigt gnidningsløst i betragtning, at det er første gang, vi har
anvendt den fremgangsmåde.
Det er glædeligt, fordi metoden
egner sig bedre til Lauget i vore
elektroniske tider, som også
giver sig udslag i dette nyhedsbrev.
Vi arbejder på et medlemskort,
som man f.eks. vil kunne anvende som dokumentation ved
besøg på Orlogsmuseet.

Billedet viser Palle Rosenvold til venstre i samtale med
Poul Beck, Sven-holm Jensen og Finn Knudsen
Ukendt fotograf

Billedet viser et udsnit af modellen af Sct. George
på Strandingsmuseet i Thorsminde.
Foto: P.H. Westh

Husk at sætte kryds i kalenderen til årets
Generalforsamling torsdag den 12. april 2012, klokken 19.30
Generalforsamlingen er blevet indkaldt i Marinehistorisk Tidsskrift nr. 1/2012. Den endelige dagsorden med angivelse af opstillede kandidater til bestyrelsen samt til posterne som revisorer bliver fremsendt elektronisk til Laugets medlemmer samt bekendtgjort på laugets hjemmeside www.modelbyggerlaug.dk.
Modelskib 2012
vil som noget nyt blive afholdt på i Tøjhusmuseets store kanonhal. Orlogsmuseet har ønsket at forlænge den eksisterende piratudstilling i særudstillingslokalet på Christianshavn som en konsekvens af emnets store, men sørgelige aktualitet, og det betyder, at Modelskib 2012 finder sted på Tøjhusmuseet.
Her er der til gengæld rigelig plads, store forhold, gode luft- og miljøvilkår for de udstillede modeller og masser af
muligheder for at stille både en spændstig konkurrence og en spændende udstilling om modelbyggeri, teknik og
historie på benene, som efter alt at dømme vil modtage et stort antal besøgende, da åbningen af Tøjhusmuseets
nye store udstilling i den renoverede våbensal på 1. sal er planlagt til efteråret 2012.
Vi er taknemmelige for den store velvilje fra Statens Forsvarshistoriske Museum og for den store interesse i vores
aktiviteter og vores virke for Orlogsmuseets samlinger og ser frem til mange spændende bidrag fra både nuværende og kommende medlemmer af OMBL.
Modelbyggerlaugets hjemmeside
er blevet ajourført siden sidste nyhedsbrev. Her finder man bl.a. oplysninger om den forestående modelbyggerkonkurrence og -udstilling, Modelskib 2012, og Laugets tidligere nyhedsbreve.
Besøg den på www.modelbyggerlaug.dk. Forslag til indhold, ændringer og meget mere modtages med stor glæde
som også forslag og ønsker til kommende laugsaktiviteter. Send en mail til formanden på
formand.ombl@gmail.com med kommentarer og ønsker.

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug
Formand/postadresse: Poul Henrik Westh, Havdrupvej 88, 2700 Brønshøj, tlf. 20 16 76 92, e-mail: formand.ombl@gmail.com
Kasserer/postadresse: Svend Holm-Jensen, Jakob Knudsensvej 5, 3400 Hillerød, tlf. 40 84 84 37
Modelværft: Poul H. Beck, Knoldager 28, 2670 Greve, tlf. 43 90 33 29
Værksted: 32 66 41 41 eller 32 66 42 50
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af eller har vist interesse for Orlogsmuseets Modelbyggerlaug.
Ønsker du ikke at modtage sådanne nyhedsbreve fremover, bedes du meddele det til formanden pr. telefon eller mail.

