Mølbohistorier: referat fra tirsdag d. 21. marts, 2017
Til stede: der var mødt ca 30 deltagere
1. Velkomst:
• Karin indledte med et blik tilbage til opstarten i april 2016, hvor vi fremhævede, at
det vigtigste formål med studiekredsen ikke nødvendigvis var ”fine” produkter, men
at der skulle være fokus på det at mødes rundt omkring i grupperne, på samværet
omkring at grave minder frem. Og det må siges her et år senere at være lykkes til
fulde. Desuden blev/bliver der jo flotte produkter ud af forløbetJ
• Birthe præsenterede aftenens program, som var følgende:
§ Oplæg fra grupperne
§ Kaffe og kage og snak
§ Fremvisning af de to film, Kvinderne bag fiskerne og Fiskeri med kroge
§ Afslutning
2. Oplæg fra grupperne:
• Klitmøller Redningsvæsen (Ove Holler): der arbejdes i gruppen og der er kommet
en del på papir, som munder ud i et skrift, der f.eks. kan ligge i KLF66 og ArkivThys
hjemmeside.
• Muslingefiskeri (Peter Sand fortalt om forløbet, som endte ud i 2 film: Kvinderne
bag fiskerne og Fiskeri fra Klitmøller med kroge).(fremvist senere)
• Barndommens Gade (Jensy Torp). Der har været en del møder, hvor minder blev
udvekslet. Gruppen drøfter, om det skal ende ud i en folder.
• Klitmøller Fiskeeksport: der har været holdt mange spændende møder og
deltagerantallet er steget støt. Der er skrevet en kladde til en pjece, som
færdiggøres af Svend Sørensen fra Thisted Museum. Samme gruppe har aftale med
Klitmøller Friskole om et besøg af elever (evt. med forældre) i fiskerlejet. Peter Sand
og Per Grønkjær er ansvarlige for arrangementet. – de kan evt tage kontakt til
gruppen Barndommens Gade mhp aktivering af skolens elever (lege gamle lege).
• Da surferne kom (Finn Jorsal orienterede): der er afholdt 3 møder i gruppen indtil
nu. Det er hensigten at lave et hæfte.
3. I fortsættelse af gruppeoplæggene blev det foreslået, at der nedsættes en gruppe, som vil
arbejde med/ lave en (tredje) film om lystfiskerforeningen, KLF66, som fortsatte med at
drive fiskelejet, da kutterne flyttede til Hanstholm i 1967. Per Grønkjær er tovholder.
4. Film: Orla Poulsen fremviste de to omtalte film, som fik stor applaus. Stor tak herfra til
både de medvirkende og de to instruktører, Orla Poulsen og Peter Sand Mortensen.
5. Evaluering: der blev givet udtryk for, at vi slet ikke er helt færdige endnu. Det blev derfor
besluttet, at der holdes 2 møder i efteråret. Karin og Birthe har fastlagt følgende
mødedatoer: 31. oktober og 12. december, 2017 - begge dage kl. 19.00. K & B fortsætter
som ”fødselshjælpere” og indkalder tovholderne til møderne.
6. Der er lagt link til de to film på Arkivthy: http://www.arkivthy.dk/index.php/da/klitmoller
Karin & Birthe

