NYHEDSBREV NR. 11 – 4. ÅRGANG – DEC 2015.
Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for
at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i
Støtteforenings-regi omkring Hirtshals Fyr.

Godt nytår

Støtteforeningen
ønsker alle dens
medlemmer et godt
nytår og takker for
indsatsen i 2015 som
snart rinder ud.

Nyhedsbreve via mail
En lille bøn …
For at gøre tingene nemmere for os frivillige, der har påtaget sig opgaven, at informerer jer
frivillige, omkring vores kulturarv, beder vi jer inderligt om, at I melder flytning og evt. ændring af
mailadresser.
Vi har i øjeblikket ca. 420 medlemmer hvoraf ca. 380 har oplyst en mailadresse, men desværre
kommer ca. 20 af disse mails retur ved afsendelse af f.eks. Nyhedsbreve, med besked om enten er
mailboxen fyldt (skyldes sikkert en gammel ikke længere brugt mailadresse), eller at adressen er
ukendt, måske fordi man har skiftet internetudbyder.
Problemet kommer vi nok aldrig helt til livs, men det er da ærgerligt hvis vigtig information om
f.eks. arrangementer, indbydelser til kunstudstillinger m.m. går tabt.
Har du en ændring så mail den til stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk

Dette nyhedsbrev er sendt ud via mail, som vi plejer, til
382 medlemmer og med fodpost til de 49 medlemmer, der
ikke har oplyst en mailadresse.
Men denne gang har vi fået ny udfordring, med de 50
medlemmer, der har en @stofanet.dk mail og ikke endnu
har givet os besked om en ny mailadresse. De har
modtaget dette Nyhedsbrev både via mail og via fodpost.
Med de varslet portostigninger fra Post Danmark vil vi jo
gerne benytte af os af mailsystemet i videst mulig omfang.
Send derfor jeres nye mailadresse til
Stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk med oplysninger om
navn, adresse og gerne tlf. nummer, så vi kan ajourfører
medlemslisten. På forhånd tak.

Se flere nyheder på
www.hirtshals-fyr.dk

Året der er gået….

Foredrag i Madpakkerummet

På det sidste bestyrelsesmøde, som blev afholdt
5.dec, tog vi et tilbageblik på åres som er gået.
Samlet set har vi ingen grund til at klage… Alle
frivillige har igen i år lagt et stort stykke frivilligt
arbejde både ude og inde.

Sidst i maj måned bliver der mulighed for at
deltage i et foredrag om de bornholmske
fyrs skæbner, når Niels-Jørn Jensen, der til
dagligt siden 2011 har været bosiddende på
Hammer Fyr på nordspidsen af Bornholm,
kommer på besøg.

Besøgstallet er på niveau med tidligere år…

Mere herom senere….

Billetsælgerne påpegede at indførelsen af Swipp
og Mobilepay var det helt rigtige….
Kunstudvalget havde søgt og fået et tilskud kr.
20.000.- til markedsføring af kunstudstillingerne
”Kunst på Fyret”.
På trods af et mindre underskud i år, har
kunstudvalget haft en omsætning på kr. 726.000.siden den første kunstudstilling i 2008. 25.700
gæster har i alt besøgt udstillingerne hvoraf 4750
besøgende alene i år.
Cafeen har også været velbesøgt. Omsætning
har også her sat ny rekord.
Det er skønt for de mange frivillige, der tilbringer
mange timer henover året, at arbejdsindsatsen
bliver belønnet, således at der stadig er grundlag
for at bevarer ”vores alle sammens fyr”.
Vi ses alle til en ny sæson i 2016 - på gensyn.
Niels-Jørn Jensen ved linsen på Hammer Fyr

Læs mere her om Hammer Fyr:
https://www.facebook.com/#!/Hammerfyr213163472040939/?fref=ts
http://hammerfyr.dk

Skaf et nyt medlem til
Støtteforeningen Hirtshals Fyr
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!

