
MARITIME FOREDRAG 
SVENDBORG 
2016-2017 

”Ekskursion til Spodsbjerg/Tårs  
Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 18.00-22.00 
Foredragsholder: Thorbjørn Kragesten 

Seniorkaptajn Thorbjørn Kragesten tager os med på en tur i 
hans hverdag, og fortæller anekdoter om færgedriften, samt 
om hans oplevelse på færgeruten. Der bliver mulighed for 
at se færgens bro og maskinrum.  

Vi mødes ved Marineforeningen, Færgevej 5 kl. 18.00 og 
forventer hjemkomst kl. 22.00. 
Prisen er 125 kr. og inkluderer et let måltid. Øl og vand kan 
købes i færgens cafeteria.  

Tilmelding skal ske seneste 1. marts. 
Nærmere information om transport til og fra Spodsbjerg 
følger. 

HEERING KIRSE’s forlis 9. december 1971. 

En øjenvidneberetning fra skibets anden-mester Ole Steen 
Andersen, der sammen med sin kone Karin var forhyret på 
skibet ved forliset i december 1971, samt den efterfølgende 
oplevelse som skibsbruden i noget utilstrækkeligt red-
ningsudstyr indtil de blev bjærget efter flere døgn i Stille-
havet. 

Singlesejlads Jorden Rundt 
- foredrag v. Christian H. Liebergreen
29. september 2016 kl. 19.00 - 21.00

(omvisning i museet kl. 18.00)

Krigssejlerne 1939 - 1945 
- foredrag v. Gustav Schmidt Hansen

27. oktober 2016 kl. 19.00

Silverrudder
- foredrag v. Ole Ingemann Nielsen

24. november 2016 kl. 19.00

Fra bådflygtning til kaptajn hos 
Mærsk

- foredrag v. Mærskkaptajn Ngoc Nguyen
26. januar 2017 kl. 19 

HEERING KIRSE’s forlis 
- foredrag v. Ole Steen Andersen

23. februar 2017 kl. 19.00

Ekskursion til Spodsbjerg/Tårs 
færgerne 

- foredrag v. Thorbjørn Kragesten
30. marts 2017 kl. 18.00-22.00

(afgang fra marineforeningen kl. 18.00) 

”Fra bådflygtning til kaptajn hos Mærsk” 
26. januar 2017 kl. 19 

Foredragsholder: Ngoc Nguyen 

Ngoc Nguyen, kaptajn hos Mærsk, gæster os for at fortæl-
le sin historie om at være en lille 13 årig dreng der blot 
drømte om at stå som officer eller kaptajn på et stort skib.  

Drømmen er sidenhen, gennem hårdt arbejde og gå-på-
mod gået i opfyldelse. Ngoc Nguyen fortæller denne aften 
om sin vej mod succes, om træning hos Mærsk, pirater og 
meget andet.  

”HEERING KIRSE’s forlis” 
Torsdag d. 26. februar 2017 kl. 19-22.00 

Foredragsholder:  

Vi glæder os til en masse spændende 
foredrag i sæsonen 2016/2017 

svb 3447



”Silverrudder” 

Torsdag d. 24. november 2016 kl. 19.00 
Foredragsholder: Ole Ingemann Nielsen 

” Jorden rundt alene på 260 dage” 
Torsdag d. 29. september 2016 kl. 19.00 

(omvisning i museet kl. 18.00) 

Foredragsholder: Christian H. Liebergreen 

Sted: Danmarks Museum for Lystsejlads, Frederiksø Nedtællingen til verdens største singlesejlads er begyndt! 
Silverrudder Challenge of The Sea - eller blot Silverrud-
der - bliver d. 23 september afholdt for 4. gang, med både 
start og slut i Svendborgssund.  

I 2012 drog blot 15 skippere på havet, og allerede 2013 
var der lukket for tilmeldinger 3 måneder før start; med 
svimlende 330 deltagere tilmeldt!  

Når Ole Ingemann Nielsen gæster os vil han fortælle om 
sejladsen og give et indblik i, hvordan det er at sejle med i 
verdens største singlesejlads.  

I sommeren 2012 tog Christian Liebergreen af sted på 
en jordomsejling, der førte ham gennem de største, øde 
og mest blæsende steder i verden. Han var ni måneder 
om denne tur, hvor han helt alene og uden at gå i land 
på noget tidspunkt kom i den eksklusive gruppe på knap 
200 mennesker i verden der har gennemført dette.  

Christian er uddannet navigatør, har rejst tværs over 
Canada alene som 17 årig, cyklet New Zealand rundt, 
tilbragt 26 måneder i Nordøstgrønland med Sirius-
patruljen og sejlet jorden rundt alene non-stop.  

Inden foredraget vil der være omvisning i det ny 
lystsejladsmuseum.    

”Krigssejlerne 1939 - 1945” 
Torsdag d. 26. oktober 2016 kl. 19.00 

Foredragsholder: Gustav Schmidt Hansen 

Krigssejlerne 1939-1945       
Foredraget handler om de 6.300 danske søfolk der sejlede 
under krigen for de allierede. Krigssejlernes fantastiske og 
heltemodig modstand mod nazismen helt fra dag et, har i 
eftertiden ikke fået den fortjente opmærksomhed. Deres 
indsats fortjener at blive almenkendt. 

Maritime foredrag 2016-2017 
Vi byder hermed velkommen til den 17. 
sæson med Maritime foredrag i Svend-
borg. 
Med mindre andet er angivet foregår 
alle foredrag på Færgevej 5.  
 
Vel mødt! 

Arrangører: 

Maritimt Center Danmark 
- en del af SvendborgEvent

Tlf. 62 23 69 54 
FO Frit Oplysningsforbund 

Tlf. 62 21 01 95 
Marineforeningen 

Tlf. 40 45 30 11 

Danmarks Museum for Lystsejlads 

Tlf. 30 62 46 23 

Se også programmet på: 
www.maritimtcenter.dk 

Maritime Foredrag 2016-2017
Vi byder hermed velkommen til den 17. sæson 
med maritime foredrag i Svendborg.

Pris pr. foredrag er kr. 60,-. 
Drikkevarer kan købes.
Med mindre andet er angivet foregår alle 
foredrag i Marinestuen, Færgevej 5, 
5700 Svendborg.




