Nyhedsbrev august 2018
Så er vi klar til vores næstsidste støttearrangement på røgepladsen.

Lørdag den 25. august fra kl.13 til kl.17
På trods af det generelle afbrændingsforbud lykkedes det alligevel at
gennemføre vores støttearrangement lørdag den 28. juli. Vi grillede pølser på
en gasgrill og med velvillig assistance fra Juelsminde Fisk fik vi også
friskrøgede makreller. Så alt i alt havde vi igen nogle hyggelige og fornøjelige
timer. Havnesjakket var i dagens anledning udvidet med et par professionelle
musikere. Tak til Kapelmester Hans Jørgen og familien for deres medvirken.
Vi har haft en rigtig lang sommer, der også tydeligt har kunnet aflæses på de
mange gæster vi har haft i Juelsminde. Vejret har måske ikke lige været
museumsvejr. Men vi har trods alt haft et rimeligt antal besøgende, uden det
dog har været prangende.
Nu nærmer vi os afslutningen på denne sæson, men bestyrelsen går ikke
dermed i ”dvale”. Vi har hele tiden projekter på bedding, der skal arbejdes
med. Så har du ideer til nye initiativer eller forbedring af udstillingerne eller
andet, der kan bidrage til en fortsat udvikling af Havnemuseet, så hører vi
gerne fra dig. Du er velkommen til at ringe eller skrive til os. Du kan finde
kontaktoplysningerne på vores hjemmeside havnemuseum.dk
Lørdag den 25. august er der også Juelsminde Run i byen. Det er et af
mange gode initiativer, der udelukkende drives af frivillige og støttes af det
lokale erhvervsliv. Som noget nyt er der i år også ”walkere”, der skal ud på en
6,5 km rute. Ruten udgår fra Odelsgade og går lige forbi Røgepladsen. Der er
ca. 100 deltagere tilmeldt. De kommer forbi ca. Kl. 13.00. Så de skal da også
lige have en hilsen med på vejen fra Havnemuseet.
Så ses vi på lørdag. Og som altid - husk det gode humør. Du er selv med til
at skabe festen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

