
 
 

Nyhedsbrev september 2021 
 
På lørdag den 18. september afholder vi årets sidste støttearrangement på røgepladsen. 
Det er som sædvanlig fra kl. 13.00 til kl.17.00. Og traktementet er også som sædvanlig - 
friske makreller, lækre grillpølser og hertil ”saftevand”. Kapelmesteren med et udvidet  
Havnesjak spiller op til nogle fornøjelige timer i hyggeligt selskab. Til dette arrangement har 
vi inviteret alle vores kustoder og mange hjælpere med, som en beskeden tak for deres 
indsats. 
 
Vi kan glæde os over at medlemmerne stort set er kommet tilbage efter corona 
restriktionerne. Vi har p.t 316 medlemmer og en robust økonomi. Støttearrangementerne 
har bidraget med et væsentligt tilskud til driften. Tak til vores mange trofaste gæster. 
 
På grund af corona kom vi lidt sent i gang med sæsonen, og var som alle andre 
kulturinstitutioner ramt af restriktioner. Nu er vi heldigvis tilbage til ”normale” forhold og kan 
glæde os over en sæson 2021, der ikke blev så slem, som vi kunne have frygtet. I forhold til 
besøgstallet i 2019, mangler vi kun 14 besøgende. Og det er vist ikke så ringe endda. 
 
Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev, så er vi i gang med bogprojektet ”fiskerne i Juelsminde” 
Som bliver færdig til Juelsminde Havn & Marinas jubilæum i december måned. Det ser 
lovende ud og vi glæder os til udgivelsen. Vi er meget taknemmelige for den økonomiske 
håndsrækning vi har fået. Vi er i den situation, at projektet er fuldt finansieret, så vi ikke skal 
trække på driften. 
 
Projekt ”Ankersøgning” har vi netop afsluttet. Desværre uden ankeret blev fundet. Der 
arbejdes i øjeblikket på en samlet afrapportering af hele projektet med forundersøgelser, 
dataindsamling og den egentlige eftersøgning. Rapporten vil vi naturligvis offentliggøre, når 
den foreligger.  
 
Vores flotte havnemodel har vi fået suppleret med et digitalt supplement, som kort fortæller 
og Juelsmindes udvikling. Inden årets udgang håber vi at kunne præsentere en animeret 
fortælling om de forskellige fiskemetoder, der er anvendt i Juelsminde op gennem tiderne. 
 
Vi nærmer os afslutningen på en lidt anderledes sæson 2021 og i den forbindelse skal der 
lyde en tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til driften og den fortsatte 
udvikling af Havnemuseet. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 15. februar 2022, hvor vi afholder generalforsamling. 
Vi har truffet aftale med ”Undervandsgruppe”, der har bistået os i eftersøgning af ankeret, at 
de holder et spændende og interessant foredrag med titlen ”Strandinger, krigsskat og et 
glemt krigsskibsforlis”. 
 
Hilsen bestyrelsen 


