500 var med til at fejre FYRET
Søndag den 6. januar 2013 blev en rigtig festdag på Hirtshals
Fyr. Omkring 500 gæster fandt vej til fyret den søndag eftermiddag, hvilket skabte de bedst tænkelige rammer for markering af Hirtshals Fyrs 150 års jubilæum.
Første gang, der blev tændt lys i lanterne på Fyret var den 1.
januar 1863, og den 1. januar 2013 kl. 15:58 blev der kastet
lys på selve fyrtårnet, og kæmpestore cifre signalerede, at det
gamle tårn rundede de 150 år.
Tilstrømningen var overvældende, og det tog ikke lang tid,
inden madpakkehuset var tætpakket. Heldigvis var vejret
med arrangementet, så det også var en fornøjelse at indtage
den varme gullaschsuppe til akkompagnement af Kielgasternes stemningsfyldte musik.
Formanden for Hjørring Byråds Fritids- og Kulturudvalg, Sven
Bertelsen var dagens hovedtaler. Foruden en varm lykønskning til ”fødselsdagsbarnet” udtrykte Sven Bertelsen stor
anerkendelse af det arbejde, der udføres omkring fyret, et
arbejde der e et udtryk for ildsjæles engagement. For Hjørring Byråd er det en glæde at opleve, at en kulturarve arve
som Hirtshals Fyr kan samle borgere og være med til at kaste
lys over kommunen.
- Det er fantastisk, at en sådan frivillig indsats giver så smukt
et resultat. I en tid, hvor vi ved, at kommunen og andre offentlige instanser ikke har meget et gøre med økonomisk,

varmer det, når et projekt som Hirtshals Fyr gennemføres
uden omkostninger for kommunen.
I sin jubilæumstale, sagde formanden for fyrfonden, Torben
Vandsted bl.a.
- Fonden overtog fyretablissementet her på hjørnet af Danmark i 2008, og nu står vi over for vores 6. sæson.
Lige fra starten har det været intentionen, at det er nogle
bygninger og et område, vi skal stå sammen om her i Hirtshals. Derfor kan man godt tillade sig at sige, at Hirtshals Fyr
Fond har skænket området med bygninger og det hele til byen
Hirtshals og dens borgere. Fonden har så blot påtaget sig opgaven at drive etablissementet og skaffe økonomi hertil.
Det er en uhyre positiv oplevelse, at beskæftige sig med Hirtshals Fyr, at fornemme den velvilje fyret får fra hele befolkningen, og det engagement, vi dagligt er vidne til, når rigtig mange frivillige lægger et enormt arbejde i at sikre, at Hirtshals Fyr
er et smukt og venligt område at begive sig ind i.
Hele dette engagement betyder, at Hirtshals Fyr fremstår som
et venligt og gæstfrit område …. og det skal vi blive ved med.
Så blev der serveret varm gullaschsuppe – 500 portioner – og
det blev til hyggesnak, inden fakkeltoget rundede af, og jubilæumslyset på tårnets overflade blev slukket.

