
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 6 – 2. ÅRGANG – NOV. 2013. 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at 

informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforenings-

regi omkring Hirtshals Fyr. 

 
 

Se flere nyheder på 
www.hirtshals-fyr.dk 

 

Musik og sang på Fyret 
 

I lighed med tidligere år, er der julekoncert med 

guitarspil og sang, med de lokale Coffee Break 

på Hirtshals Fyr. 

Koncerten afholdes onsdag den 4. december 

2013, kl. 19.00. 

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. 

Da der er begrænset plads, tilrådes hurtig 

tilmelding på mob. 21 70 02 75.  

 

 

 

 
Foto/grafik Jan Horshauge 

Det store renoveringsarbejde, som Fyrfonden har sat 

i søen, skrider stille og roligt frem. I skrivende stund 

lægger blikkenslageren naturskiferplader på Mester-

huset, efter at tømreren, mureren og maleren har 

lavet et omfattende forarbejde. De mange år der er 

gået siden, at der sidst kom nyt tag på, havde sat sit 

præg på de bærende dele i tagkonstruktionen, hvilke 

nødvendiggjorde, at store dele skulle udskiftes. 

Det gamle tag på Assistenthuset, er pillet af, og der 

arbejdes på at lave et tæt undertag. Desuden 

arbejder mureren på at støbe nye betontage på 

mellembygningerne mellem boligerne og tårnet.  

Tårnet har henover efteråret været camoufleret af 

stillads, hvor alvorlige revner er blevet repareret, 

tårnet er blevet vasket, og mange liter maling er 

blevet påført, således at tårnet fremstår smukt hvidt 

på den yderste kant af Hirtshals Klint.  

Arbejdet bliver udført af lokale håndværkere, og 

Vedligeholdet har benyttet chancen til at få efterset 

vindueskarmene, i tårnet på udvendig side, nu da 

stilladset var rejst. Der kommer til at gå ca. 8 år før 

den mulighed kommer igen. 

Tårnet er blevet malet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Julen 2013 

 

Tag en tur i Hirtshals Fyr, hvor TV2´s julekalender 

Tvillingerne og Julemanden blev optaget.  

Tårnet er åbent dagligt mellem kl. 10 og 17.  

I Kaffestuen kan der købes kaffe og kage – gløgg 

og æbleskiver, i dagene 1., 7.-8., 14.-15. og 21.-22. 

december, alle dagene kl. 13:30 – 16:30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 arkivet 

 

 

 

 

Mød børnene fra TV2´s 

julekalender 
 

Støtteforeningen Hirtshals Fyrs 

medlemmer med børn og 

børnebørn har mulighed for at 

møde børnene fra TV2´s 

julekalender,  

 

 
 

som bl.a. blev optaget på Hirtshals 

Fyr,  

 

Lørdag den 14. december på  

 

 
 

Medbring vedlagte flyer, eller 

udskriv den vedhæftede flyer som 

bevis for medlemskab af 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr og 

kom ind til HALV PRIS på entréen 

denne dag. 

Selve arrangementet med 

skuespillerne begynder kl. 12.30. 

Der deles slikposer ud til alle 

børn, og der er 10 % rabat på alle 

varer i butik og cafe. 

mailto:stoetteforeningen@hirtshals-fyr.dk


 

             Billeder fra renoveringen 

                       

                        

                        

                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Årets julegave idé 

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. 

 

 

 

 

Kunst på Fyret 2014 
 

Påskeudstilling: Fernisering søndag den 13. april til 

og med 2. påskedag den 21. april. 
 

Trondur Patursson og hans søn Brandur Patursson 
 

Sommerudstilling 1: Fernisering lørdag den 12. juli 
til og med søndag den 27. juli 2014 
 

Gruppen Tonsart, som består af 4 kvinder: 
 

Kirsten Brøndum, Grethe Mariann Mauerseth, Anna 
Grethe Aaen og Laila Stenderup  
(3 malere og 1 keramiker) 
 

Sommerudstilling 2: Fernisering lørdag den 2. 
august til og med søndag den 17. august 2014 
 

Inger Houbak og Jeppe Eberlein 
 

Efterårsudstilling i uge 42: Lørdag den 11. oktober 
til og med søndag den 19. oktober. 2014 
 
Lars Forsom Hegndal som også tager nogle af hans 
nu afdøde fars ting med, Valdemar Forsom Hegndal. 
 

Alle dage fra kl. 13 - 17 
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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! 

 


