
	  
	  

 
Studietur til Jyllands Akvariet og Sea War Museet i Thyborøn 

 
 

Som vi tidligere har annonceret, så arrangerer Juelsminde Havnemuseum en 
studietur til Thyborøn lørdag den 12. september. 
 
Vi skal besøge Jyllands Akvariet  http://www.jyllandsakvariet.dk og det nye 
Sea War Museum. Det er Gert Normann Andersen fra JP Contractors i 
Holstebro, der har hentet en lang række helt enestående effekter op fra 
Nordsøen. De er hentet op fra krigsskibe fra 1. verdenskrig. Blandt andet er 
der mange effekter fra verdens største søslag (Jyllandsslaget). 
 
Nogle husker måske Gert Normann Andersen fra en tidligere studietur og 
som foredragsholder ved et af vores arrangementer i Juelsminde. Vi bliver 
nogle af de første, der får mulighed for at gæste Sea War Museet, hvor Gert 
Normann Andersen har lovet at guide os rundt. 
 
Alle deltagere får udleveret et armbånd, som giver ubegrænset adgang til 
begge museer. 
Ønsker man ikke at deltage i museumsbesøgene, vil der være mulighed for 
at køre en tur med Sandbussen langs stranden og igennem Thyborøn. Turen 
tager ca. 1 time. Der skal som minimum være 20 personer, der ønsker denne 
tur, for at den kan gennemføres. I bussen til Thyborøn vil der blive opkrævet 
30 kr./person fra de, der ønsker denne ekstra udflugt. 
 
Frokosten indtager vi på Mallemukken http://www.mallemukken.dk. Vi skal 
have en lækker ”Skipper Buffet”. Drikkevarer er for egen regning. 
Prøv at gå ind på de to hjemmesider og få et lille indblik i det vi skal besøge. 
 
 
 
 



 
Program for turen:  
Afgang fra Rutebilstationen i Juelsminde kl. 07.30 
Ankomst Thyborøn ca. 10.30 
Besøg på Sea War og Jyllands Akvariet 10.30 – 13.00 (evt. sandbussen) 
Frokost 13.00 – 14.30 
Afgang Thyborøn ca. 15.00 
Ankomst Juelsminde ca. 18.00 
 
Undervejs til Thyborøn er der indlagt en lille pause, hvor der serveres kaffe 
og rundstykker. 
 
Turen gennemføres ved min. 40 deltagere. Tilmelding sker efter først til mølle 
princippet. Alle er velkomne til at deltage i studieturen, men medlemmer af 
Havnemuseet har fortrinsstilling. Ved tilmelding skal man oplyse om man 
ønsker at deltage i turen med Sandbussen. 
 
Hele turen inkl. ”Skipper Buffet” på Mallemukken koster 370 kr. 
 
Tilmelding skal ske til Tage Rasmussen på mailto:tageogina@mail.dk eller 
mobil 20239401 mellem kl. 18.00 – 19.00 senest den 16. august. 
Tilmeldingen er bindende.  
Beløbet skal indsættes på reg. 4727 kt. 4681823654 i Danske Bank eller 
kontant til Tage Rasmussen, Skipperparken 33, Juelsminde, senest den 24. 
august. 
 
Hvis du har naboer, venner eller familie, der kunne være interesseret i 
studieturen, så er de også meget velkomne til at deltage. 
 
Så ses vi den 12. september ? 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
NB ! Husk vi har Pirate Days i morgen fredag fra kl. 14.00-17.00 med røget 
makrel, grillpølser, øl, vin og vand ved røgepladsen overfor Havnemuseet. 
 
 

 
	  
	  


