Nyhedsbrev juni 2022
Tak for den store lokale opbakning vi møder, når vi arrangerer forskellige events. Det være
sig de populære røgefester eller senest, hvor vi stod for en meget vellykket Skt. Hans fest
på Storstranden.
Vi har også investeret i en køletrailer og ikke kun til eget brug. Når vi ikke selv skal bruge
den, vil vi leje den ud. Det kan man læse mere om på vores hjemmeside
havnemuseum.dk Så vil nogle måske spørge – hvad har det med museumsdrift at gøre?
Vi er et lille museum, der selv skal skaffe midlerne til driften af museet, og vi vil også gerne
have så god en økonomi, at vi kan investere i nye tiltag på museet. Den sidste udvidelse
giver os f.eks. mulighed for at afholde nogle små foredragsaftener, med et tema
der har relation til havn, fiskeri, færgefart og hvad der ellers knytter sig til den lokale
historie.
Vi har nu rundet 300 medlemmer, og vi får stadig nye medlemmer. Det er vi naturligvis
stolte og taknemmelige over. Det er et godt rygstød med så mange medlemmer. Tak for
det. Der skal også lyde en stor tak til vores mange kustoder. Uden deres indsat kunne vi jo
ikke holde museet åben så mange timer som det er tilfældet. Du kan altid finde
åbningstider og øvrige arrangementer på hjemmesiden.
Den 30. juli har vi det næste støttearrangement på røgepladsen. Den dag får vi også
besøg af det stolte træskib ALBATROS.

Albatros
Skibet blev i 1942 bygget på Hobro Værft som ”Dagmar Larsen” og sejlede cement rundt i
landet fra Mariager. Senere solgt og omdøbt til ”Iris Thye”
I 1961 Købt af Erling Lohse og Gunner Thuesen og ombygget til Dykker og stenfiskerfartøj
og hjemmehørende i Juelsminde.
1972 solgt til England hvorfra det gik til Sverige for at laste træ til ombygning i England.
Efter 3 års ombygning blev den solgt til Clipper Rederi i Tyskland og døbt ”Albatros”,
og i dag sejler den som skoleskib.
I anledning af skibets 80-års fødselsdag kommer den til Juelsminde lørdag den 30. juli,
hvor der vil være Åben skib fra 13 - 16, så alle kan komme ombord og besøge kaptajn
Jørn Kallads og mandskab.
Tage Rasmussen, medlem af bestyrelsen for Juelsminde Havnemuseum, var dykker
ombord fra januar 1964 til oktober 1964. Noget af Tages dykkerudstyr er udstillet på
museet.

