
	
	
	

Lørdag den 26. maj er Havnemuseet åbent fra kl. 13.00 til kl. 17.00 
Det er samtidig årets første støttearrangement 

 
På røgepladsen er ovnen og grillen tændt op. Vi har makreller i ovnen og pølser på grillen. 
Øllet er koldt og lidt vin har vi også. Alt i alt er der lagt op til nogle hyggelige timer i selskab 
med ”Havnesjakket”. 
De har øvet hele vinteren, så de kunne være i topform til vores første støttearrangement i 
2018. Måske har de en overraskelse i ærmet. Man ved aldrig om kapelmesteren 
fremtryller en solist. Nu må vi se. 
 
Benyt lejligheden til at tage vores nye udstillinger i øjesyn. Vi synes selv, det er blevet 
rigtig godt. Skibssimulatoren er klar, så du kan tage en tur ud i bugten, hvor du selv står 
ved roret, på et af de fartøjer vi sejler med den dag. Hvis du ikke er søstærk og har spist 
for mange grillpølser eller en enkelt makrel med tilbehør, så vær lidt varsom, der kunne 
være stiv kuling fra nordøst. 
 
Alle medlemmer har gratis adgang til museet, det gælder også børn ifølge med voksne. Vi 
er glade for alle de medlemmer, der allerede har betalt kontingent for 2018, men vi savner 
nogle af vores ”gamle” medlemmer. Måske skyldes det bare en forglemmelse. En stor og 
trofast medlemsskare er grundlaget for museets driftsøkonomi. Museets konto er 8133 
6580795143 eller MobilePay 68017 
Husk at anføre navn eller medlemsnummer. Har du allerede betalt kontingent, så kan du 
bare se bort fra denne lille remider. 
 
Vi har tidligere annonceret en studietur til Lillebælt Træskibsmuseum lørdag den 2. juni. Vi 
gennemfører turen som planlagt, men vi kunne godt have plads til lidt flere i bussen. 
Prisen er baseret på 35-40 deltagere. Det er vi ikke helt oppe på endnu, så hvis du eller 
nogle af dine venner, naboer m.fl. har lyst til at deltage, så kontakt Tage Rasmussen på 
mobil 20239401 eller send en mail på tageogina@gmail.com. Man behøver ikke at være 
medlem for at deltage, men vi ser det gerne. Du kan se hele programmet her 
http://havnemuseum.dk/wp-content/uploads/2018/05/Juelsminde-Havnemuseum-udflugt-
2.-juni-2018.pdf  
 
Vil du i øvrigt følge med i Havnemuseets aktiviteter, åbningstider mv. så kig ind på vores 
hjemmeside www.havnemuseum.dk eller følg os på Facebook 
http://www.facebook.com/juelsminde.havnemuseum/ 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


