Rettet udgave. Der har på beklageligvis indsneget sig
en fejl vedr. guitarkoncerten. Det er selvfølgelig
tirsdag den 31. juli 2012. Beklager.

NYHEDSBREV NR. 1 – 1. ÅRGANG – JUNI 2012
Bestyrelsen for Støtteforeningen Hirtshals Fyr har besluttet sig for
at udsende dette Nyhedsbrev dels for at informere dets læsere om de
aktiviteter der vil være resten af året og dels om de tiltag der sker i
Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr.

Som der fremgår af artiklen fra årets generalforsamling, på Fyrets
hjemmeside www.hirtshals-fyr.dk, har der været stor aktivitet
blandt de mange udvalg der er nedsat under Støtteforeningen.

Generalforsamlingen

QR-koderne har også taget sit indtog på Fyret.
De nye infostandere der er opsat, har alle disse
QR-koder, Quick Response (engelsk for "hurtigt
svar"). Ved hjælp af disse QR koder kan via sin
smartphone gå direkte til Fyrets hjemmeside
www.hirtshals-fyr.dk, når man ankommer til
Fyret.

Generalforsamlingen.
Kunstudvalget
har planlagt to udstillinger i Assistenthuset:

Sommerudstillingen
Fernisering lørdag den 28. juli kl. 13.00.
Udstillingen løber til og med 5. august - hver dag fra 13.00 - 17.00
Udstillere: Jens Bohr, Helle Baslund, Kirsten Klein og Steen Folmer Jensen
Efterårsudstillingen
Fernisering lørdag den 13. oktober kl. 13.00
Udstillingen løber til og 21. oktober - hver dag fra kl. 13.00 - 17.00
Udstiller: Snekke Kristensen, separatudstilling.

”Gadefest” - Snekke Kristensen
Generalforsamlingen.

Historieudvalget er i gang med at udvikle skilteinformationen
omkring Fyrets og dets snart 150-årige historie. I den forbindelse
vil udvalget gerne i kontakt med de af støtteforeningens
medlemmer der har haft tilknytning til stedet, boet her som barn,
ansat osv.

Fra en svunden tid: Signalstationen, det gamle maskinhus,
oliehuset, det gamle sirenehus samt fyrskibssignalmasten.

Infostandere opsat.

Vedligeholdet arbejder hver tirsdag aften med at holde bygninger og
området i den skønneste orden. Der rappes ud, males, klippes græs
og ryddes hybenbuske. Således at Fyret og dets omgivelser tager sig
ud fra sin pæneste side, når de mange besøgende bl.a. tager turen af
de 144 trin og nyder udsigten fra toppen.

Udsigt fra toppen af Fyret

Stenudvalget har i
foråret færdiggjort den
permanente
stenudstilling i
Madpakkerummet samt i
haven foran med de
større sten, i samarbejde
med Henrik Arildskov,
Vendsyssel Stenklub.
…..de små i Madpakkerummet.

De store sten i haven……

Udvalget for kaffestuen / kiosk vil fra ultimo juni holde åbent, til
gavn for de mange gæster der besøger Fyret. Udvalget for
billetsalget vil i samme tidsrum være travl beskæftiget med at
tage godt i mod gæsterne.
Åbningstid 16. juni til og med 02. september kl.10.00. – 17.00.

Et lille udpluk af de mange ting der sælges i Fyrets kiosk.

Koncert med guitar og sang
Der afholdes i lighed med sidste år en koncert med guitar og
sang på Hirtshals Fyr i juli og i august måned.
Tirsdag den 31. juli og onsdag den 15. august begge dage kl.
19.00.
Tilmelding til guitararrangementerne via Ingrids mob.
21700275.
Pladsen i Lars Nielsen-stuerne er begrænset, og det bliver de
først tilmeldte, der kommer med.
Entré 50,- kr. Oveni den musikalske oplevelse serveres der en
forfriskning.

