Kære medlem af Støtteforeningen
Du ønskes hermed en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Det har glædet os meget, at der er mange som benytter sig af medlemsskabets fordele, både
arrangementer og foredrag. Vi ser frem til at møde jer igen næste år.
Se de vedhæftede opslag og læg især mærke til Solhvervsfesten den 20.12. kl 19:oo. Det bliver en rigtig
julehygge aften.
Hvis du endnu ikke har fået et eksemplar af Støtteforeningens julegave i form af bogen ”Den tavse dreng”
er der mulighed for det på fredag aften.
Mange varme julehilsner
Bestyrelsen
Støtteforeningen for Strandingsmuseum St. George

Julehilsen fra Museet til Støtteforeningens medlemmer
På museet er vi alle julespændte, for 2020 byder på godt nyt for vores allesammens Strandingsmuseum St.
George.
Vi arbejder på et helt nyt galleri 1 på museet. Den indledende fortælling, som er så vigtig. Måske ikke for
foreningens medlemmer, for I kender jo havet og kysten og den evige bevægelse; I ved, at der sejler masser
af skibe derude med varer, der skal rundt i hele verden. Men museets gæster, som kommer i hobetal om
sommeren, de ved det ikke. Derfor laver vi et nyt rum til Jer og til alle gæsterne: Et rum, hvor man kan
mærke havet, vejret og undre sig over livet som sømand, og hvordan det har været at færdes til havs
gennem tiderne og klare sig i alt slags vejr. Det bliver godt, glæd jer!
Lige så snart, vi er færdige med denne opbygning, går vi i gang med at lave en ny særudstilling. I skal med
Maudie-Ann fra bogen ”Den tavse dreng” (foreningens julegavebog) på rejse ud på de store have i
sejlskibenes tid. I 1800-tallet blev meget af det, vi stadig regner for sandheder, fundet, målt, registreret og
indsamlet af ihærdige videnskabsmænd, der ofte sammen med deres familier sejlede ud på ekspeditioner
til fjerne kontinenter. Dét er et af temaerne i den nye særudstilling, som åbner til påske. Den vil især være
møntet på børnefamilier og på de skoleklasser, der gør brug af museets nye undervisningstilbud i relation
til bogen.
Og så sker det helt store for museet i eftersommeren: Modellen af HMS St. George, som Orlogsmuseets
modelbyggerlaug har bygget på siden 2015, bliver færdig og afleveret på museet. Det kan være, at I
medlemmer kan få et særligt kik på modellen, når den ankommer; men ellers vil den blive centrum i
museets særudstilling i 2021. Her skal vi lære mere om de omhyggelige og hyggelige mennesker, som
bygger skibsmodeller. Lauget har registreret deres kæmpearbejde med vores model, og dét skal da
fortælles!
Vi håber, håber, håber, at vi nu har fundet en restauratør, der vil drive museets café. Hvis alt går vel, så kan
I komme og hilse på ham i museets juleåbnen den 27. december til den 30. fra 10 – 17.
Kærlige julehilsner
Ingeborg Svennevig, direktør og Helle Henningsen, afdelingsleder

