
 

 
 
 
Juelsminde Havnemuseum ønsker alle medlemmer og 
sponsorer en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 
 
Endnu et succesfuldt år går på hæld. Vi har fortsat en meget trofast 
medlemsskare, der bakker os op i vores bestræbelser på at sikre en 
fornuftig drift af museet. Det er både, når vi kalder på hjælp til vores 
støttearrangementer, og når vi har nogle opgaver, som måske kræver lidt 
håndværksmæssig snilde. 
 
Korpset af kustoder er et helt kapitel for sig. De sikrer, at vi kan holde 
museet åbent rigtig mange dage henover sommerhalvåret. Uden deres 
hjælp kunne det ikke lade sig gøre at holde museet åbent i så mange timer, 
som det har været tilfældet i 2015. 
 
I år har vi gennemført en spændende studietur til det nyåbnede ”Seawar 
Museum” i Thyborøn og en foredragsaften med titlen ”Juelsminde Havn i 
120 år”. Begge arrangementer har været velbesøgte. 
 
Vi har foretaget visse mindre ændringer på museet og tilført nogle nye 
temaer. Men vi er jo begrænset af de beskedne fysiske rammer. For at 
kompensere for det, har vi fået en aftale med ”Galleri Havnesmeden”, så vi 
kan bruge lokalet til temaudstillinger, i det omfang det ikke er lejet ud til 
andre formål. Det vil vi forsøge at udnytte i 2016. Vi har haft nedsat et lille 
ideudvalg, som har barslet med nogle nye ideer, som vi vil arbejde videre 
med henover vinterhalvåret. 



 
Takket være en trofast medlemsskare og en meget stor lokal opbakning til 
vores støttearrangementer, har vi fortsat en meget robust økonomi, der 
giver os mulighed for at handle, hvis muligheden skulle vise sig, for at tilføre 
museet nye omkostningskrævende tiltag.  
 
Vores næste arrangement er generalforsamlingen tirsdag den 8. marts. Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Der vil tilgå medlemmerne en formel 
indkaldelse på et senere tidspunkt. Man kan i øvrigt altid følge os på 
www.havnemuseum.dk 
 
Så fra alle os til alle Jer – glædelig jul og godt nytår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

	
	
	
		
	


