Hirtshals Fyr:

Billetsalg en varm
sommeroplevelse
Hirtshals Fyr står over for sin anden højsæson og ser frem til at
modtage de mange gæster
Over 17.000 gæster på Hirtshals Fyr i 2008. I år håber man på, at passere 20.000 og en ting
er sikker: De mange gæster skal have en ordentlig modtagelse.
Det sørger fyrets 20-25 frivillige billetsælgere for. I 2008 viste det sig, at den modtagelse, områdets gæster fik, var med til at højne oplevelsesværdien, og det var samtidig en fornøjelse for
billetsælgerne.
- Vi var nok en smule betænkelige ved at skulle
møde de mange gæster. Det er jo lidt anderledes
end der hjemme. På fyret skulle vi jo tage imod
gæster, der benyttede forskellige sprog. Men
sommeren 2008 blev en stor og positiv oplevelse,
siger to af Hirtshals Fyrs billetsælgere, Kirsten
Bossen og Lissen Poulsen.
- Samtlige dage, vi var på fyret, havde vi en eller
anden positiv oplevelse. En ting er helt sikker:
Det er glade mennesker, som benytter en feriedag på Hirtshals Fyr, og den glæde smitter altså.
Vi har haft noget at snakke om vinteren igennem,
og nu er det så spændende, hvilke oplevelser, vi
får i år.
Pinselørdag begynder billetsalget på Hirtshals Fyr.
Selv om sælgerne fra 2008 for de flestes vedkommen
har meldt sig under fanerne igen, er der behov for
lidt flere til at give et nap med.

Ethel Mørk og Anna Bach er i gang med vagtplanen for sommeren 2009. De vil gerne have
et par frivillige billetsælgere mere. Der er
mulighed for at melde sig, så man på den
måde kan bidrage til Hirtshals Fyrs bevarelse.
(Foto: Privat)

Kirsten Bossen og Lissen Poulsen tager billetvagt
sammen på Hirtshals Fyr. Efter en positiv sommer
sidste år, ser de nu frem til at tage imod den forestående sommers gæster. (Foto:Privat)

- Hvis vi bliver nogle flere, er det mere overkommeligt
at få sommerens vagtplaner til at hænge sammen, og
indsatsen med vagter på tre og en halv time bliver ikke
en belastning for den enkelte, siger Anna Bach og Ethel
Mørk Christensen, der har ansvaret for at billetvagterne
på fyret er besat sommeren igennem.
- Vi arbejder med en formiddags- og en eftermiddagsvagt. En række af vore billetsælgere har allerede tilbudt
sig på bestemte dage og tider, men vi kan altså godt
bruge flere. Det er især i weekenden, vi har behov for
en ekstra hånd.
Man kan vælge at dække en vagt alene, men der er
også flere, der parvis hygger sig med billetsalget og
fyrets gæster.
Sidste år lykkedes det at få besat samtlige vagter i løbet af sæsonen, og det skal nok gå igen i år. Men vi
ville være mere rolige, hvis flere bød sig ind.

Folk, der vil give en hånd med ved billetsalget på Hirtshals Fyr, kan melde sig ved at benytte
en blanket på Hirtshals Fyrs hjemmeside www.hirtshals-fyr.dk ligesom der er mulighed for at
få yderligere oplysninger og melde sig hos Anna Bach tlf. 9894 2509 eller Ethel Mørk tlf. 9894
3778/2165 8478

