
 
 

 
Nyhedsbrev oktober 2015 

 
 
 
Vi nærmer os afslutningen på Havnemuseets 3. sæson. Selv om 
besøgstallet har været vigende, så kan vi glæde os over fortsat stor 
opbakning. Vi har medio oktober registreret 267 medlemmer. Det er vi 
ovenud tilfredse med. Vi havde forventet et mindre fald i medlemstallet set i 
lyset af, at nyhedsinteressen nu havde lagt sig.  
 
Vi har i år tilpasset åbningstiderne på baggrund af vores erfaringer fra 2014. 
Det har betydet lidt færre åbningstimer. Det har også spillet ind, at vi har et 
korps af frivillige kustoder, som vi ikke skal drive rovdrift på.  
 
Vi har forsøgt at tilføre Havnemuseet lidt nyt i forhold til 2014. Men det er 
naturligvis begrænset, hvad vi kan tilføre at nye udstillinger/effekter med den 
begrænsede plads vi har til rådighed. Bestyrelsen har nedsat et lille 
“ideudvalg”, der i løbet af vinterhalvåret skal prøve at se på, hvilke nye tiltag 
vi kan barsle med til næste år eller måske mere langsigtede initiative, som 
først kan realiseres i løbet af en årrække. 
 
Vores støttearrangementer har været et tilløbsstykke. Vi har været tilsmilet 
af godt vejr, der i kombination med vores “husorkester” – Havnesjakket – 
har betydet, at vi har haft nogle rigtig hyggelige timer på røgepladsen. 
Arrangementerne har været medvirkende til, at Havnemuseet fortsat har en 
robust økonomi. 
 
Den 12. september havde vi arrangeret en studietur til Sea War Museet i 
Thyborøn. Det blev også et tilløbsstykke. 56 var tilmeldt turen. Vi har fået 
mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne efterfølgende.  
 
 
 



 
 
Den 11. november kl. 19.00 afholder vi en foredragsaften i 
Juniorhuset. Vi har fået en lokalhistorisk kapacitet til at 
komme og holde foredraget  
 

“Juelsminde Havn i 120 år”. 
 
Det bliver helt sikkert interessant. Arrangementet er åbent for alle. 
 
Vi har et tæt og godt samarbejde med Lokalarkivet, der den 1. november 
kan fejre 40 års jubilæum. Det markerer de med en jubilæumsudstilling i 
“Galleri Havnesmeden”. Der vil være åbent fra kl. 13-16.  
 
Jubilæumsudstillingen vil også være åbent den 7.-8. Og 14.-15. november 
alle dage fra kl. 14 – 16. 
Vi støtter op om jubilæumsudstillingen ved at holde Havnemuset åbent i de 
nævnte perioder. Der vil være gratis adgang til Havnemuseet for alle 
gæster. 
 
Endnu engang tak for Jeres opbakning. I kan følge med I Havnemuseets 
aktiviteter på vores hjemmeside: http://www.havnemuseum.dk   
 
I er også altid velkomne til at komme med ris og ros og nye ideer. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	


