
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 3  –  1. ÅRGANG  –  NOV. 2012. 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at 

informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforenings-

regi omkring Hirtshals Fyr. 

 
 

 

Musik og sang på Fyret 
 

I lighed med sidste år, er der julekoncert 

med guitarspil og sang på Hirtshals Fyr. 

Koncerten afholdes tirsdag den 4. 

december kl. 19.00. 

Tilmelding til guitararrangementet på 

mob. 21 70 02 75.  

Da der er begrænset plads, tilrådes 

hurtig tilmelding. 

Billetprisen er 75,- kr. og er inkl. 

æbleskiver og kaffe / gløgg. 

Kom og vær med til en hyggelig og 

stemningsfuld aften på det gamle Fyr. 

1500 oplevede kunst på Fyret. 

Efterårsudstillingen på Hirtshals 

Fyr blev en totalsucces. Det blev 

slået fast, at hjørringenseren Snekke 

Kristensens malerier har en enorm 

interesse blandt kunstelskere i den 

nordvestlige del af Vendsyssel. 

 

Reception i Fyrets 

Madpakkerum. 

Vendsyssel Stenklub og 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr, 

inviterede medlemmer og 

andre interesserede, til 

reception i Fyrets 

Madpakkerum lørdag den 3. 

november. 

Anledningen var afslutningen 

af arbejdet med den 

permanente stensamling. 

Op imod 60 deltog i 

receptionen.  

 

Henrik Arildskov fra Vendsyssel Stenklub 

fortæller om stenudstillingen. 

 

Historieudvalget er ved at have 

lagt sidste hånd på historie-

plancherne til endevæggen i 

Madpakkerummet. De vil blive 

opsat til den 1. januar 2013, hvor 

Fyret for 150 år siden tændtes for 

første gang, en ½ time efter 

solnedgang. 

Stenudstillingen er støttet af Friluftsrådet. 

 

 

Udsigt fra Fyret mod Løjbjerg. 

 Fotograf Martin Toft. 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr har 

383 medlemmer, der alle med deres 

medlemskab og bidrag er med til at 

bevare et stykke kulturhistorie.  

Se flere nyheder på 
www.hirtshals-fyr.dk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kalender 2013 
 
Støtteforeningen har bl.a. planlagt 
følgende arrangementer i 2013: 
 
Påskeudstillling med Torbjørn 
Olsen og Eydun av Reyni.  
Lørdag den 23.03.13 til mandag den 
01.04.13.  
 
Sommerudstilling.  
Lørdag den 27.07.13 til søndag den 
04.08.13.  
 
Efterårsudstilling.  
Lørdag den 12.10.13 til søndag den 

20.10.13. 

Guidede stenture med Henrik 

Arildskov, Vendsyssel Stenklub 

2013:  

07.07., 21.07., 04.08., 18.08. samt 

01.09.  

Skaf et nyt Støttemedlem og 

vær med i lodtrækningen om 

et Trip-Trap Hirtshals Fyr 

 

Udfyld toppen af tilmeldings-

blanketten 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 af 

Nyhedsbrevet.  

 

Julen 2012 

 
 

Hanne Søgaard har venligst 

overdraget Støtteforeningen 

flere effekter, der tidligere har 

haft tilknytning til Hirtshals Fyr. 

Til højre ses en blæselampe 

det tidligere blev anvendt ved 

opstart af glødehoved-

motorerne i Maskinhuset. 



 

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! 

 


