
	  
	  
	  
	  
Fredag den 16. maj kl. 13.00 åbner Juelsminde Havnemuseum sin 2. sæson 
 
 
Havnemuseet har åben fra kl. 13.00 – 16.00. Vi synes det skal være lidt festligt første dag 
i den nye sæson, så der vil være lidt sømands-musik på kajen og mulighed for at købe 
noget ”skyllemiddel” til halsen og fast føde. Vi tænder ovnen og røger et par makreller og 
lægger måske et par pølser på grillen. 
 
Vi har henover vinterhalvåret arbejdet med en række nye tiltag på Havnemuseet. Vi har 
blandt andet en lille udstilling om JKL epoken, fået ændret lidt på indretningen og så er vi 
gået ind i den digitale tidsalder. 
 
For et større beløb har vi investeret i IT udstyr, så vi nu kan vise langt flere gamle billeder 
og dokumenter. Der er opstillet to såkaldte touch-skærme, der er lette at betjene, og en 
storskærm, hvor vi indtil videre kan vise to ældre videooptagelser om Fregatten Jylland og 
fiskeriet i Juelsminde. 
 
Selv om vi har en robust økonomi, så er vi nød til at skaffe os lidt indtægter til at dække 
den løbende drift. Derfor har vi besluttet, at det skal koste 20 kr. i entre. Medlemmer og 
børn under 12 år kommer gratis ind.  Desuden vil vi ved forskellige arrangementer forsøge 
at skaffe lidt indtægter. 
 
Vi skulle også gerne have forøget medlemstallet, så vi nærmer os 200 medlemmer. Det 
må du meget gerne hjælpe os med.  Så hvis du kender nogen i din omgangskreds, der 
kunne tænke sig at støtte Havnemuseet ved at tegne medlemskab, så kan de bare rette 
henvendelse til et bestyrelsesmedlem, så skal vi nok sørge for formalia. 
 
Man kan i øvrigt orientere sig på foreningens hjemmeside www.havnemuseum.dk 
 
Vi glæder os til at byde jer velkommen indenfor  i Havnemuseet enten på åbningsdagen 
eller på et senere tidspunkt. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
	  
	  


