Nyhedsbrev maj 2021
Restriktioner i forbindelse med Covid19 bliver nu udfaset. Men udmeldingerne kommer ofte
så sent, at det er svært at nå at reagere på dem. Derfor har bestyrelsen besluttet ikke at
offentliggøre hele programmet for 2021 på nuværende tidspunkt.
Men Havnemuseet åbner for sæson 2021

Lørdag den 5. juni (Grundlovsdag) kl. 14.00 – 16.00
Tak til alle jer, der har tegnet medlemskab for 2021 og indbetalt kontingent. På nuværende
tidspunkt har vi registreret 281 betalende medlemmer. Vi vil gerne have flere medlemmer, så
vi kan finansiere den ordinære drift med kontingenterne. Så er der nemlig luft til nye
investeringer i museet. Kender du nogen, der kunne være interesseret i at blive medlem, så
kan man altid melde sig ind via vores hjemmeside http://www.havnemuseum.dk/ eller kontakt
vores kasserer Inger Baungaard 30430730 eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmerne. Er
du i tvivl om du har fået betalt kontingent for 2021, så kontakt vores kasserer.
Vi glæder os til at byde indenfor i det ”ommøblerede” museum, hvor vi kan præsentere
havnemodeller, der nu er suppleret med en digital udgave, så man kan blade lidt i historien.
I december måned har Juelsminde Havn- og Marina 125-års jubilæum. Det vil vi i
Havnemuseet også være med til at markere. Vi forventer at kunne udgive en bog ”Fiskerne i
Juelsminde” i forbindelse med jubilæet.
Mange spørger ind til vores populære støttearrangementer på røgepladsen. Hvornår bliver
det mon? Ja, vi savner også det hyggelige samvær på røgepladsen. Men bestyrelsen har
valgt ikke at melde datoer ud, før vi er helt sikre på, at arrangementerne kan gennemføres.
Men så snart vi ved noget skal vi nok publicere det via vores hjemmeside/ Facebook og den
lokale presse.
Som rigtig mange af jer formentlig har set på tv og i den skrevne presse, så lykkedes det
desværre ikke at finde det andet anker fra Fregatten Jylland. Der var ellers langt meget
forarbejde i projektet. Det store forarbejde har stået på i over 1,5 år.
Det er teamet Tage Rasmussen, Finn Jensen og Henning Ankjær Petersen, som har lagt
mange timer og hjerteblod i projektet. Selv om ankeret ikke blev fundet, så har projektet
været med til at kaste lys over hele historien om Fregatten Jyllands tid i Juelsminde. Måske
skulle vi i lyset af den fornyede interesse, lave en særudstilling engang i løbet af 2021.

Uden velvillig støtte fra sponsorerne, Palsgaard A/S, Familien Hede Nielsens Fond, Poul
Klinkby Jensen Holding ApS og Preben Frandsen Holding ApS, kunne vi ikke have
gennemført så omfattende eftersøgning.
Arrangementerne i anledning af genforeningen i 1920, som Havnemuseet fra starten har
været involveret i, måtte som så meget andet udskydes til 2021.
Men der er arbejdet videre med et lokalt arrangement i Juelsminde fra 7. – 12. juni. Det
deltager Havnemuseet også aktivt i. Det foreløbige program er vedhæftet.
Man kan i øvrigt altid orientere sig om Havnemuseets aktiviteter, åbningstider mv. på vores
hjemmeside http://www.havnemuseum.dk/

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

