
	
	

Nyhedsbrev juli 2016 
 
Lørdag den 18. juni havde vi et velbesøgt og hyggeligt støttearrangement på 
røgepladsen. Arrangementet blev afholdt i forbindelse med Sejlsportsligaens 
sejladser i farvandet ved Juelsminde. Vi forsøger så vidt muligt at 
gennemføre vores støttearrangementer, så de er med til at støtte op om de 
aktiviteter, der i øvrigt foregår i byen. Vi vil gerne medvirke til at tiltrække 
turister og gøre byen både spændende og hyggelig både for vores gæster og 
borgerne i byen. 
 
Arbejdet med støttearrangementerne er naturligvis ikke det primære for 
bestyrelsen. Det er museets udstillinger, effekter, rekvisitter og indsamling af 
historier om en svunden tid på og ved havnen i Juelsminde. Men vores 
indtægter fra kontingenterne dækker endnu ikke vores faste udgifter. Så det 
er nødvendig, at vi skaffer penge fra andre aktiviteter, blandt andet 
arrangementerne på røgepladsen. 
 
Modellen af Juelsminde Banen, har trukket en del besøgende til museet. Det 
giver altid anledning til en god snak om ”gamle dage”, og mange lokale kan 
knytte små nye anekdoter til epoken med Juelsminde Banen.  
 
Vores næste støttearrangement på røgepladsen er  
 

Lørdag den 9. juli fra kl. 13.00 – 17.00  
 

Det er i weekenden den 9.-10. juli, at TV2 på Tour kommer til Juelsminde. 
Byen har sat alle sejl til få at skabe et flot arrangement, der forhåbentlig kan 
være med til at markedsføre Juelsminde og Hedensted Kommune, som et 
sted, der er værd at besøge.  
Det vil vi naturligvis gerne støtte op om, og derfor har vi som noget nyt 
lanceret en ny form for ”andejagt”.  
 
Andejagten foregår på den måde, at vi binder et fiskenet op mellem den nye 
mastekran og den store bådkran. Fiskenettet bliver fyldt op med små gule 
ænder, der er nummereret.  
 
  



Kl. 13.00 skydes ”andejagten” i gang.  
 
Alle må nu kaste sig i havnebassinet og den første, der når ud til nettet med 
ænder i , udløser alle ænderne ved at hive i en snor.( Man må ikke have 
fiskenet eller pose med til at samle ænderne i). 
  
Herefter gælder det så om at fange så mange af de nummererede ænder 
som muligt.  
 
kl. 14.00 trækkes der så lod blandt de indfangede ænder om nogle flotte 
gaver. Der vil være 200 gule ænder i nettet. 
  
Vi har forlods fået sponseret 2 x 2500kr fra Mobil Sandblæsning- Bording, 
nogle billetter til Havnefesten og DM I Revy, men håber at få sponsoreret 
mange flere præmier. Store som små. 
 
Kom og vær med til denne anderledes event.  
 
På røgpladsen er der som sædvanlig, musik og underholdning af 
husorkestret “Havnesjakket”, ligesom der vil være mulighed for at smage de 
nyrøgede makreller fra den gamle røgeovn eller måske en ristet pølse med et 
glas koldt øl til.  
 
Måske slår du også et smut ind på museet, og vi bliver rigtig glade, hvis du 
også kommer med et nyt medlem. Vi kunne godt bruge lidt flere medlemmer. 
 
Så ses vi 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 
 


