
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 26 – 8. ÅRGANG – JUL 2019 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at 
informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforenings-
regi omkring Hirtshals Fyr. 

Kaffestuens åbningstider  

Der er åbent i Kaffestuen på 
Hirtshals Fyr fra 10 til 17.  
 

Sæsonen er startet på Fyret. 

Selv om året er halvgået, ja så starter sæsonen nu rigtig for 

alvor, for de frivillige, de betjener vores mange gæster i 

Billetsalget og i Kaffestuen.  

Forud har der henover foråret hersket en stor aktivitet på alle 

fronter.  

Søfartsstyrelsen har udskiftet den øverste dør i tårnet. 

Vedligeholdet har skrabet og fejet hele trappetårnet ned for løst 

vægmaling og malet væggene i trappetårnet hvide, op i 2½ 

meters højde. Maleren tog sig kærligt af de 144 trin og gav dem 

en omgang grå maling.  

Fyrfonden har bekostet en ny flot tårndør Den gamle var blevet 

lidt træt, så den nye dør tager sig smuk ud og byder de mange 

besøgende i tårnet velkommen… 

 

  

 

De sidste gamle døre og vinduer 

i Madpakkehuset er også blevet 

udskiftet og resten har 

Vedligeholdet været ovre med 

malerpenslen. 

Fundamentet til vores Engelske 

hytte er også blevet færdigt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirtshals Fyr fra 1862 til i dag… 

Mange kommer til Hirtshals Fyr for at nyde 

den smukke udsigt fra toppen af fyret, 

andre tager turen op til Madpakkehuset og 

nyder den medbragte madpakkekurv.  

I år afholder vi fire arrangementer, hvor der vil 

blive fortalt om hvordan livet og hverdagen 

forløb på fyret frem til den sidste ansatte forlod 

stedet i 2006.  

Kom og hør hvordan at stedet har forsørget 

hele 7 familier på én gang, med de 4 bosat på 

fyret og de 3 andre nede i byen.  

Arrangementet er gratis, dog kræves der entre 

til tårnet.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenture 2019 med stenslibning…. 

I uge 28 og 30 bliver der i forbindelse 

med stenturene mulighed for at prøve 

kræfter med stenslibningens kunst 

under kyndig vejledning af medlemmer 

fra Vendsyssels Stenklub. 

  



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteforeningen 
Hirtshals Fyr 
 
• Foreningens formål er at støtte 
projekt Hirtshals Fyr økonomisk, 
arbejds- og driftsmæssigt samt at være 
idéforum for fyrets ledelse, herunder 
bestyrelsen for Hirtshals Fyr Fond. 
 
• For at leve op til formålsparagraffen 
arbejder støtteforeningen på – gennem 
en stor medlemstilslutning - at udbrede 
kendskabet til Hirtshals Fyr. 
 
• Støtteforeningens opgave er tillige at 
etablere alsidig aktivitet omkring fyret 
med afsæt i bygningsværkets 
lokalkulturelle værdi og betydning. 
 
• Støtteforeningen Hirtshals Fyr blev 
stiftet tirsdag den 24. juni 2008 efter at 
der på et borgermøde torsdag den 12. 
juni 2008 blev udtrykt stor interesse for 
at yde støtte til Hirtshals Fyr. 
 
• Støtteforeningen er nært tilknyttet 
Hirtshals Fyr Fond og er repræsenteret 
ved møderne i fondsbestyrelsen. 
 
Der er behov for mange hænder, når 
byens vartegn - Hirtshals Fyr - skal 
bevares. Derfor har Støtteforeningen 
Hirtshals Fyr forskellige udvalg: 
 

 
 
Vedligeholdet forestår de praktiske 
opgaver omkring de gamle bygninger 
samt pasningen af de grønne arealer 
omkring Fyret. Området er ca. 26 tdr. 
land eller 14,4 hektar. 
 
Kunstudvalget tilrettelægger 
udstillinger i Assistenthuset – den 
tidligere fyrassistentbolig. Udvalget har 
hentet gode kunstnere til nogle 
spændende udstillinger, i de velegnede 
stuer. 
 
Kaffestueholdet tager godt i mod fyrets 
gæster i Kaffestuen og sætter kaffe med 
hjemmebagt på bordet. Der bliver også 
tid til at ekspedere ved is- og 
souvenirdisken. 
 
Billetsælgerne er gæsternes første 
møde med Hirtshals Fyr. Sommeren 
igennem møder man som billetsælger 
rigtig mange glade feriegæster og andre 
fra lokalsamfundet. 
 
Historieholdet indsamler 
dokumentation og formidler historien om 
det gamle Fyretablissement. 
 

 
 
Indmeldelse 
Når du melder dig ind i Støtteforeningen 
Hirtshals Fyr, er du med til at bevare 
bygningsværkets og områdets værdi 
som kulturarv. 
 
Du kan også 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! 
 
Indmeldelse kan ske via Hirtshals Fyrs 
hjemmeside www.hirtshals-fyr.dk 
 
Herefter vil du modtage et 
indbetalingskort fra PBS, som kan 
betales i bank på posthus eller via 
netbank.  
 
Indbetalingskortet er samtidig dit 
personlige medlemskort. 
 
Kontingentet er kr. 150,- og dækker 
12 måneders medlemskab. 

Bliv medlem af Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

og vær med til at bevare Vores alle sammens Fyr 
 

Meld dig ind via www.hirtshals-fyrtaarn.dk under fanen Støtteforeningen  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bestyrelsen for Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

   Formand - Sekretær 

   Peter Jensen 

   Violvej 4, Åbyen 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 40 14 71 38  

   E-mail: violvej4@gmail.com 

   Næstformand 

   Flemming Mortensen 

   Skagensvej 165 

   9800 Hjørring  

   Mob.: 28 29 67 07 

   E-mail: hammer@dj-hammer.dk 

   Kasserer 

   Karen-Bente Søgård 

   Fyrbakken 11 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 23 41 64 40 

   E-mail: kbsoegaard@hotmail.com 

 
 
   Bestyrelsesmedlem 

   Kjeld Nielsen 

   Nejstlunden 16 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 25 27 06 49 

   E-mail: nejst@privat.dk 

   Bestyrelsesmedlem 

   Lillian Jensen 

   Toftagervej 14 

   9850 Hirtshals 

   Tlf.: 40 59 17 52 

   E-mail: lillian.kalle@gmail.com 

   Suppleant 

   Hanna Pedersen 

   Nejstbrinken 21 

   9850 Hirtshals 

   Mob: 51 28 25 51 

   E-mail: hanna.poul@hotmail.com 

mailto:nejst@privat.dk

