Nyhedsbrev juli - august 2016
Lørdag den 9. juli havde vi det vel nok mest besøgte støttearrangement i
Havnemuseets ”historie”. Som så mange andre foreninger bakkede vi op om
arrangementet TV2 på Tour. Helt igennem et flot arrangement, som byen kan
være stolt af.
Vores makreller var næsten udsolgt inden vi vi fik åbnet for festen, og vi
måtte af flere omgange skaffe flere pølser til grillen. Da vejret var strålende
hele dagen, fik da også solgt lidt drikkevarer.
”Andejagten” samlede også mange mennesker og tak til de mange
sponsorer, der støtte med kontanter og fine gaver.
Service-mandskabet var i dagens anledning klædt helt i gult. Flotte poloshirts
med Havnemuseets logo på ryggen og sponsorens firmanavn diskret på
brystet. Det var ”Sjørs”, der velvilligt havde sponsoreret. Tak til ”Sjørs”.
Regnskabet er ikke endeligt gjort op, men allerede nu kan vi konstatere, at
det gav et pænt overskud til Havnemuseet.
På det seneste bestyrelsesmøde har vi indgået et formelt samarbejde med
Røgelauget, der betyder, at Havnemuseets bestyrelse bliver aflastet i
forbindelse med støttearrangementerne. Røgelauget har indvilliget i at stå for
nogle af støtte arrangementerne, så bestyrelsen i højere grad kan hellige sig
museumsdriften.
Det næste støttearrangement på røgepladsen er

Lørdag den 30. juli fra kl. 13.00 – 17.00
Det er i forbindelse med Handelsstandsforeningens arrangement ”Pirate
Days”. Så der bliver igen fest på Røgepladsen med makreller, grillpølser og
musikledsagelse af ”Havnesjakket”. Så velkommen til endnu en hyggelig
lørdag eftermiddag.
Igen i år arrangerer Havnemuseet en studietur. I år går turen til ”Fregatten
Jylland” i Ebeltoft. Vi har fået arrangeret en guidet tur på fregatten, så glæd
jer til en interessant studietur.

Studieturen bliver lørdag den 10. september med afgang fra Juelsminde
kl. 08.00 (ved den store p-plads ved vandrerhjemmet). Vi forventer at være
hjemme ved 17-tiden.
Programmet ser således ud:
Afg. Juelsminde kl. 08.00
Formiddagskaffe omkring kl. ca. 09.30
Ank. Fregatten Jylland kl. ca. 10.30
Frokost hos ”Havmågen” kl. 13.00
Afg. ”Havmågen” kl.14.30
Ank. Juelsminde kl. ca. 17.00
Prisen for hele arrangementet er 400 kr. /person
Ønsker man ikke at deltage i den guidede tur på ”fregatten Jylland” er prisen
300 kr.
Alle er velkomne, også selv om man ikke er medlem af Havnemuseet, men
der opkræves et gebyr på 50 kr./person for ikke medlemmer. Tilmelding sker
efter ”først til mølle princippet”. Der skal være minimum 40 deltagere for at
turen gennemføres.
I Ebeltoft findes et Glasmuseet, som vi kan anbefale, hvis man ikke vil med
på Fregatten Jylland. Man kan selvfølgelig også bare slentre lidt rundt i den
hyggelige gamle købstad.
Tilmelding til studieturen skal ske til Tage Rasmussen på mail
tageogina@dlgmail.com eller mobil 20239401, men helst på mail. Fristen for
tilmelding er mandag den 15. august.
Betaling skal ske via netbank på kt. 813 36580795143 eller mobilPay eller
Swipp på 22255612.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

