NYHEDSBREV NR. 2 – 1. ÅRGANG – SEP 2012.
Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, dels for
at informere Støttemedlemmerne om de aktiviteter, der har foregået
henover sommeren og dels om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi
omkring Hirtshals Fyr.
Fyrtårnet har i siden den 20. august 2012 fået sit
lanternehus kigget efter i alle sine sprosser. Derfor har
der i perioden været lukket for adgang til tårnet.
Kaffestuen har dog i perioden frem til 2. september
haft åbent, og har derved kunnet byde på kaffe og fyrkage til de mange, der var kørt forgæves for at komme
op i selve tårnet. Reparationsarbejdet er udført af
lokale håndværkere, og udgiften er afholdt af
Søfartsstyrelsen. Arbejdet forventes afsluttet uge 38
afhængigt af vejret.
Fyrets top i forklædning
Generalforsamlingen.

Kunstudvalget har afholdt sommerudstilling i perioden 28. juli til 5. August.
Udstillerne var Jens Bohr, Helle Baslund,
Kirsten Klein og Steen Folmer Jensen.

Toppen skjult i forklædning

Berejst Hirtshals‐fotograf har
udstillet på Fyret
I perioden 8. august til 2. september
kunne fotoudstillingen
”Den glemte krig” ses på Hirtshals
Fyr.
I marts 2012 gik rejsen til det
nordlige Burma, hvor en glemt krig
mellem Kachin‐folket og den
burmesiske hær trækker blodige
spor gennem den tykke jungle.

Efterårsudstillingen
Fernisering lørdag den 13.
oktober kl. 13.00
Udstillingen løber til og med
21. oktober - hver dag fra kl.
13.00 - 17.00
Udstiller: Snekke Kristensen,
separatudstilling.

Fernisering til sommerudstillingen var grundet de
mange fremmødte flyttet ud i Madpakkerummet
”Gadefest” - Snekke Kristensen
Generalforsamlingen.

Fotograf Niels Hougaard

Historieudvalget er i gang med at udvikle skilteinformationen omkring
Fyrets og dets snart 150-årige historie. Der er blevet udvalgt 10 lokaliteter
der ikke længere er i funktion. Disse er blevet afmærket ude i terrænet med
en nummereret stolpe, der i efteråret vil blive fuldt op af en tilhørende
plancheinformation på den nordlige endevæg i Madpakkerummet. Til højre
ses det gamle fundament til ”Brinthuset”, hvori der var flasker indeholdende
brint, som blev anvendt til opsendelse af vejrballoner fra Hirtshals Fyr.

Vedligeholdet arbejder, hver tirsdag aften
i sommermånederne og onsdag formiddag
i vintermånederne, med at holde bygninger
og området i den skønneste orden. I
forbindelse med lukningen af Tårnet, har
Vedligeholdet benyttet sig af chancen til af
få malet vinduerne og karmene i
trappetårnet. Som det sidste vil de fleste af
de 144 trin blive malet, når håndværkerne
er færdige på toppen og stilladset atter er
Vindueshullerne afblændet mens…..
pillet ned. Hermed vil tårnet fremstå pænt
til dets 150 årsdag for ibrugtagen den 1.
januar 2013.
Stenudvalget har indrettet den
permanente stenudstilling i
Madpakkerummet med nye
glasmontre, i samarbejde med
Henrik Arildskov, Vendsyssel
Stenklub. Desuden er der blevet
opsat rammer på væggene med
forklarende tekst omkring
stensamlingen. Der har også
været et par guidede stenture til
standen i selskab med kyndige
En af de nye glasmontrer, finansieret med støtte
amatørgeologer.
fra Friluftrådet

vinduesrammerne ligger nymalet klar til isætning

Madpakkerummet med stensamlingen

Udvalget for kaffestuen / kiosk samt Udvalget for billetsalg
har sommeren igennem taget godt i mod vores mange gæster.
Åbningstiden i kaffestuen har i år været fra 16. juni til og med 2.
september. Den danske sommer har desværre nok betydet en
lidt mindre indtægt i forhold til tidligere år – specielt på issalget.
Resten af året passes billetsalget af ”selvbetjeningskassen” i
Tårnet.
Et lille udpluk af de mange ting der sælges i Fyrets kiosk.

Andre arrangementer på Fyret.
I lighed med sidste år er der blevet afholdt koncerter med
guitar og sang på Hirtshals Fyr i juli og i august måned. Disse
var velbesøgte. Som tidligere år afholdes der, den 4.
december, Julekoncert med Coffee Break i de hyggelige Lars
Nielsen-stuer i Mesterhuset.

Stemningsbillede fra dette års Fiskefestival.

Dette års deltagelse i Fiskefestivalen gav Støtteforeningen 38
nye medlemmer. Støtteforeningen byder jer hermed
velkommen i Støtteforeningen.
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Skaf et nyt Støttemedlem og
vær med i lodtrækningen om
et Trip-Trap Hirtshals Fyr
Udfyld toppen af tilmeldingsblanketten nedenfor, og det
nye medlem udfylder resten.
Blanketten sendes til
Støtteforeningen Hirtshals Fyr,
Fyret 2, 9850 Hirtshals, senest
den 15. december 2012.
Vinderen offentliggøres i
næste udgave afSe flere nyheder på Fyrets hjemmeside www.hirtshals-fyr.dk
Nyhedsbrevet.

Skaf et nyt medlem af Støtteforeningen
Medlem af Støtteforeningen
Fornavn: _______________________________________________________________________
Efternavn: ______________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
Postnr.: _____________ By: _______________________________________________________

tegner herved et nyt medlem til Støtteforeningen Hirtshals Fyr.

Jeg (det nye medlem) ønsker medlemskab i Støtteforeningen Hirtshals Fyr
Fornavn: _______________________________________________________________________
Efternavn: ______________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
Post nr.: _____________ By: _______________________________________________________
Tlf.nr.: ________________________________ Mobil tlf.: _________________________________
E-mail adresse:__________________________________________(anvendes bl.a. til nyhedsbrev).

Sendes til Støtteforeningen Hirtshals Fyr, Fyret 2, 9850 Hirtshals.
Herefter vil det nye medlem modtage et indbetalingskort fra PBS, som kan betales i bank eller på
posthus.
Betalingen kan så tilmeldes PBS / betalingsservice, som automatisk sørger for den fremtidige betaling.
Indbetalingskortet er samtidig dit personlige medlemskort.
Kontingentet er kr. 150,- og dækker 12 måneders medlemskab.
Når du melder dig ind i Støtteforeningen Hirtshals Fyr, er du med til at bevare bygningsværkets og
områdets værdi som kulturarv.
Du kan yderligere melde dig til at tage et nap med ved det frivillige bevaringsarbejde.
Ja, der er mange gode grunde til at blive medlem af Støtteforeningen Hirtshals Fyr!

