
	
	
	

Nyhedsbrev juni – juli 2017 
 

Som vi tidligere har informeret om, så har bestyrelsen gennem længere tid arbejdet med 
”projekt skibssimulator”. Bestyrelsen har været på et par studieture og været i kontakt med 
et par potentielle leverandører. Sideløbende har vi arbejdet med at få finansieringen på 
plads via donationer og sponsorater. 
 
Det er glædeligt, at vi nu er kommet så langt, at vi næsten er nået i mål med 
finansieringsplanen. Valget af leverandør regner vi med falder på plads i løbet af nogle 
uger, så vi for alvor kan komme i gang med at realisere projektet. Vi regner med at skulle 
bruge ca. 4-6 måneder på installation og opbygning af styrehus/kommandobro. 
 
Søndag den 11. juni fik Juelsminde besøg af ”Life-Boats” – tre sejlende kvindeskulpturer, 
der lå til kaj ved ”Museumskajen”. Det var et vellykket arrangement, og fra Havnemuseet 
støttede vi op med fest på røgepladsen med det sædvanlige ”repertoire” og holdt 
Havnemuseet ekstraordinært åbent tirsdag den 13. juni.   
 
Havnemuseet har været velbesøgt i juni måned, og vi har fået god respons på de nye 
lokaler og udstillinger. Det glæder os naturligvis. 
 
På lørdag den 1. juli har vi så det næste arrangement på røgepladsen. Denne gang er det 
med ”fuld repertoire”. Røget makrel, grillpølser, øl, vin og vand og selvfølgelig med det helt 
uovertrufne og utrættelige ”Havnesjakket”. Det er fra kl. 13.00-17.00. Det er så det sidste 
støttearrangement på denne side af sommerferien. Havnemuseet  
er naturligvis åbent i sommerferien. Du kan orientere dig om Havnemuseets åbningstider 
og aktiviteter på vores hjemmeside http://www.havnemuseum.dk  
 
Rigtig god sommer til alle vores medlemmer. Har du ikke fået fornyet dit medlemskab, så 
kan det dog nås endnu. Kontonummeret er: 8133 – 6580795143 eller mobilepay 
22255612. Parmedlemsskab koster 300 kr. og 200 kr. for single. Husk at anføre navn og 
evt. medlemsnummer. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
	


