
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 5 – 2. ÅRGANG – SEP. 2013. 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at 

informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforenings-

regi omkring Hirtshals Fyr. 

 
 

Sommersæsonen 2013 er slut. 

Dette års sommersæson er ved at gå på 

held. Henover sommeren har der været 

mange aktiviteter og arrangementer på 

og omkring Hirtshals Fyr. Bl.a. kan 

nævnes, guitarkoncert, kunstudstillinger, 

Bunkerlove, koncert med Nordisk musik, 

samt optagelser til dette års udgave af 

TV2´s julekalender. 

 

 
Optagelse til DR´s Sommervejr.  

 

Fyret renoveres for millioner.  

Hirtshals Fyrfond igangsætter store 

renoveringsopgaver her henover 

efteråret. Med økonomisk støtte fra 

Sigurd og Margit Espersens 

Familiefond begynder en tiltrængt 

tagrenovering, samt maling af selve 

fyrtårnet.  

 
Foto fra den sidste store renovering i 2005. 

Vedligeholdet har ikke holdt 

sommerferie i år. Selvom de 

store projekter udbydes i 

licitation, så udføres mange 

af de mindre vedligeholdel- 

sesopgaver ved Fyret af de 

frivillige for at holde 

udgifterne nede, således at 

pengene udelukkende bruges 

på materialer og ikke på dyre 

mandetimer. 

 

Der males.. 
Kompasrosen er blevet frisket op. 

Bag den nyrenoverede signalkanon ligger 

der en kompasrose i græsplænen. Denne 

er nu blevet malet op, således at fyrets 

gæster kan orienterer sig om hvor 

verdenshjørnerne befinder sig i forhold til 

Fyrets placering. 

 

  

Herunder ses resultatet før og efter. 

Se flere nyheder på 
www.hirtshals-fyr.dk 

Se web-cam på 

 www.hirtshals-fyr.dk 

 

Husk Kunstudstilling på 
Fyret i efterårsferien. 

 
Lørdag den 12.10.13 til 

søndag den 20.10.13. 

Udstillere: Blå Horisont 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Traditionen tro var vi med til det dette års 

Fiskefestival. Der blev både tegnet nye medlemmer til 

Støtteforeningen, samt solgt ting fra vores lille stand. 

 

  

Fyrtårn for kunst. 

 

Udstillingslokalerne på Hirtshals Fyr har udviklet sig til et 

Fyrtårn for kunst. Selv om lokalerne langt fra er prangende 

er stadig flere kunstnere interesseret i at udstille deres 

værker her midt i Fyrets unikke natur. 

 

Og nu er kunstnerne også interesseret at arbejde ud fra 

Fyret. Hirtshals Fyr indgår i september i projektet 

Kunstnermøde i Vendsyssel. Søren Friis fra Kunstudvalget i 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr er tovholder på det store 

projekt, der omfatter 12 billedkunstnere og 5 lokaliteter. 

Bl.a. indlogeres 

Corner-kunstnere på Fyret. 

Læs mere på www.hirtshals-fyr.dk  

 

 

Fiskefestival 2013. 

 

Kaffestuen lukker ned efter en god sæson. 

Traditionen tro har mange gæster henover 

sommeren besøgt Fyrets Kaffestue. Det tegner sig 

et billede af en god omsætning, som dermed er med 

til at skabe det grundlag der skal til, for at kunne 

drive et sted som Hirtshals Fyr, som den 

turistattraktion det er, drevet udelukkende på frivilligt 

basis.  

En stor tak skal der lyde til de mange frivillige i hele 

Støtteforeningen, der er med til at skabe drivkraften 

i de mange gøremål, der opstår henover en sæson, 

hvor alles hænder gør en forskel.  

Besøg Fyrets hjemmeside www.hirtshals-fyr.dk  

 

På hjemmesiden findes mange oplysninger omkring de 

ting der foregår på Fyret. 

Her findes sider omkring Fyrets historie, samt et stort 

nyhedsarkiv. 

Ligeledes ligger tidligere udgaver af nyhedsbreve gemt 

under fanen Støtteforeningen.  

http://www.hirtshals-fyr.dk/
http://www.hirtshals-fyr.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 om, at I melder flytning og evt. 

ændring af mailadresser.  

Vi har i øjeblikket ca. 380 

medlemmer hvoraf ca. 340 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. 

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  

 

 

Lidt fra gamle dage 

 

 

 

mailto:stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for i år 
En helt igennem fornem sæson på Hirtshals Fyr er 
rundet af på passende vis. 
Hjælperne – folkene fra kaffestuen, billetsælgerne og 
vedligeholdet – har holdt den efterhånden 
traditionsrige afslutningsudflugt med efterfølgende 
hyggeligt traktement i Kaffestuen. 
36 af de frivillige hjælpere deltog i turen, der i år med 
Aksel ved rattet gik til Voergård Slot, hvortil vi nåede 
efter også at have kastet et blik på Dronninglund Slot. 
Her holdt vi os dog udenfor, mens det blev til en 
uforglemmelig rundvisning på Voergård Slot. Yderst 
kompetente guider bragte os 4- 500 år tilbage i tiden, 
og de store kunstskatte og det spændene inventar, 
der var bragt til Østvendsyssel fra Frankrig var 
anledning til mange beundrende blikke. 
Efter turen til Voergård Slot blev kursen sat hjemad 
og efter ankomst til Fyret varede det ikke længe inden 
Ingrid og hende tryllehold kunne byde til bords! 
Der er meget at snakke om sådan en aften og det 
blev der gjort. 
Sommerens oplevelser med Fyrets mange gæster og 
aktiviteter blev endnu engang vendt, og oplevelserne 
på Voergård Slot gav anledning til en ekstra snak. 
Nu er der så kun ”arbejdet” i uge 42 – efterårsferien – 
tilbage, og der kan lades op til en ny sæson 2014. 

 

 
 

 

 

 

 

Se mere på www.hirtshals-fyr.dk 

http://www.hirtshals-fyr.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

Formand 

Ole Wad  

Fyrbakken 2 

9850 Hirtshals 

Tlf.: 98 94 93 68  

Mob.: 40 45 82 58 

e-mail: olewad@stofanet.dk 

Kasserer 

Karen-Bente Søgård 

Fyrbakken 11 

9850 Hirtshals 

Tlf.: 23 41 64 40 

e-mail: kbsoegaard@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem 

Ingrid Hansen 

Engvej 36 

9850 Hirtshals 

Tlf.: 21 70 02 75 

e-mail: ise@has.dk 

 

 

 

 

 

 

Næstformand 

Mogens Mortensen 

Nejstlunden 24 

9850 Hirtshals 

Tlf.: 98 94 41 27  

Mob: 51 24 55 99 

e-mail: nejstlunden24@stofanet.dk 

Sekretær 

Peter Jensen 

Violvej 4, Åbyen 

9850 Hirtshals 

Mob: 40 14 71 38  

e-mail: pjb@stofanet.dk 

1. suppleant 

Lillian Jensen 

Toftagervej 14 

9850 Hirtshals 

Tlf.: 98 94 15 71 

e-mail: kalle.j@stofanet.dk 

2. suppleant 

Kaj Ø. Pedersen 

Agerledet 2 

9850 Hirtshals 

Tlf.: 98 94 23 31 

e-mail: orbech.pedersen@stofanet.dk 

 

 

 

 

 

 

Fotos af Fyret og begivenheder på 

Fyret…… 

Mange af vores støttemedlemmer har 

sikkert ved deres besøg på Fyret, 

fotograferet Fyret og dets smukke 

omgivelser, eller været med til et af de 

mange arrangementer der har været 

afholdt på Fyret. Støtteforeningen vil 

meget gerne om man kunne samle alle 

disse fotos, således at efterkommere 

kunne nyde disse mange fotos. Googler 

man Hirtshals Fyr på internettet, ser man 

hundredvis af billeder, så der er ingen 

tvivl om at Fyret er et yndet motiv. Fotos 

kan sendes til vores mail  

stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk  

Hirtshals Fyr fra 

TripTrap. 

En lokal gaveidé. 

Hirtshals Fyr Fond 

har eneforhandlingen 

af dette smukke 

fyrtårn. 

Kan købes i Fyrets 

kaffestue.  

Er fremstillet i 

målestok 1:150. 

 

 

 

mailto:olewad@stofanet.dk
mailto:kbsoegaard@hotmail.com
mailto:ise@has.dk
mailto:nejstlunden24@stofanet.dk
mailto:pjb@stofanet.dk
mailto:.j@stofanet.dk
mailto:orbech.pedersen@stofanet.dk
mailto:orbech.pedersen@stofanet.dk
mailto:stoetteforeningen@hirtshals-fyr.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! 

 


