
 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 29 – 8. ÅRGANG – DEC 2019 

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

 

Julehygge på Fyret  

 

 

I december måned har vi i de fire adventssøndage, 

haft åbent i Kaffestuen og Assistenthuset, hvor der 

var muligt at se værker af den lokale Lars Nielsen. 

Begge steder har været velbesøgt, så det har også i 

år været en stor succes. Vi takker de mange 

besøgende der lagde vejen forbi. 

Yderligere har der også i år været afholdt guitar-

koncert med Coffee Break. Det må også siges at 

være en stor succes, da der allerede efter 

sommerkoncerten i Madpakkehuset, var et stort 

ønske om at tilmelde sig hvis der blev afholdt en 

julekoncert.  

Da gruppen her sidst i november meldte en dato ud, 

blev alle pladserne revet væk på få timer, og de 38 

gæster der er plads i Kaffestuen, fik et par hyggelige 

timer med efterfølgende gløgg og æbleskiver. 

Det var i øvrigt en jubilæumskoncert, da det var den 

10. julekoncert, der blev afholdt i julepyntede 

Kaffestue. 

 

 
Mød Støtteforeningen på Facebook… 

Se bl.a. mange gamle fotos af Fyret… 

 

https://www.facebook.com/groups/745844218776392/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koldt på toppen…. 

 

Her ses Kaj Ø. som model med den nyligt 
udleveret hue. 

Fyrets Vedligehold går en koldere tid 

i møde, og derfor er deres ”uniform” 

blevet opgraderet med huer, så de 

kan modstå den kolde vintertid. 

Vedligeholdet mødes hver onsdag 
formiddag, og udfører en stor del af 
Fyrets vedligehold både på de 
mange bygninger og ikke mindst det 
store grønne område omkring fyret 
der også omfatter Bunkermuseet.  

Støtteforeningen har støttet be-
klædningen økonomisk, ligesom 
tidligere når Vedligeholdet er blevet 
iklædt arbejdsbeklædning. 

Pengeskabet kom endelig på plads…  

Onsdag den 11/12-19 kom det over 200 kg. tunge pengeskab 

ind på sin plads i udstillingen i Maskinhuset. Efter en grundig 

overvejelse om hvordan det kom fra sin midlertidige plads i 

Fyrets garage, op ad trapperne og over to dørtrin ind til 

udstillingen, tog Fyrets Vedligehold fat på opgaven i bedste 

Olsenbanden-stil. En plan blev lagt og ved hjælp at to halv 

paller, en palleløfter, en trailer, en 20 mm træplade, en 

møbelhund, to brædder, to store skruetvinger, seks 

lægtestykker og seks Vedligeholdsmedlemmer, lykkedes det at 

flytte det ind på sin plads. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny infoskærm i Madpakkerummet 

Lige før jul blev der opsat en infoskærm op i Madpakkerummet, hvor vores gæster, på tre sprog, kan trykke sig 

igennem informationer om fugle og botanik specifik fra området omkring Hirtshals Fyr. Skærmen er blevet opsat 

og finansieret via Nordsøen Oceanarium, der via internettet holder den opdateret. 

En nytårshilsen…. 

Endnu et år er gået…… Sådan er mange nytårshilsner startet. Det ville også kunne være starten på 

denne…. Jeg vil genne benytte denne lejlighed, til at takke alle vores trofaste Støttemedlemmer 

landet over, ja sågar også i udlandet som Tyskland, Norge, Færøerne og USA, der via Jeres 

medlemskab og dermed økonomisk støtte, til de aktiviteter der holdes gennem hele sæsonen. 

En STOR tak skal også lyde til den trofaste stab af frivillige der er med til at holde liv i hele fyr-

etablissementet via deres store frivillige arbejdsindsats hele året rundt. Uden denne indsats ville det 

ikke være muligt at gennemfører de mange aktiviteter hen over året. 

Ligeledes skal der også lyde en tak til alle vores samarbejdspartnere, fyrtårne rundt om i landet som 

vi samarbejder med og ikke mindst myndighederne, som alle har vist en stor velvilje hen over året. 

2019 er også året hvor vi tager afsked med vores Fondsformand Torben Vandsted, som ved 

udgangen af året fratræder sin post som Fondsformand. Torben har om nogen, været primusmotor 

for at Hirtshals Fyr blev bevaret som vores alle sammens fyr, da staten ønskede af afhænde fyret i 

2008. En stor tak skal lyde fra Støtteforeningen til Torben, for hans store indsats lige fra Fondens 

fødsel, til det som stedet har udviklet sig til i dag. 

Godt nytår til alle….. med håb om at 2020 også må blive et lykkebringende år. 

Peter Jensen, Formand Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 2020 
 

Tårnets åbningstider  

Kl. 10 til solnedgang alle årets dage! 

 

Billetpriser: 

Børn 0 - 5 år gratis 

Børn 6 - 15 år 10 kr. 

Voksne fra 16 år 20 kr.   

 

Kaffestuen åbningstider 

Påske 4. april – 13. april kl. 13-17 

Kr. Himmelfart 21. maj - 24. maj kl. 13-17 

Pinse 30. maj – 1. juni kl. 13-17 

Sommer 20. juni - 30. august kl. 10-17 

Efterår 10. oktober - 18. oktober kl. 13-17 

 

Kunst på Fyret 

Påskeudstilling på Hirtshals Fyr 

Søndag den 5. april - mandag den 13. april  

Åbent hver dag fra kl. 13-17 

 

Sommerudstilling på Hirtshals Fyr 

Lørdag den 27. juni - søndag den 12. juli 

Åbent hver dag fra kl. 13-17 

 

Efterårsudstilling på Hirtshals Fyr 

Lørdag den 10. oktober - søndag den 18. oktober 

Åbent hver dag fra kl. 13-17 

 

Stenture  

Hirtshals Fyr afholder guidede stenture i 2020 

  

Kom og oplev geologien på Hirtshals Klint  

nedenfor Hirtshals Fyr. 

 

Uge 26 Søn. 28. juni 2020 kl. 11.-14 

Uge 28 Søn. 12. juli 2020 kl. 11.-14 

Uge 30 Søn. 26. juli 2020 kl. 11.-14 

Uge 32 Søn. 09. aug. 2020 kl. 11.-14 

  

Turledere Henrik Arildskov og Hugo Richner, 

Vendsyssel Stenklub. 

  

Mødested: Madpakkerummet, Hirtshals Fyr. 

Gratis deltagelse. 

Arrangør: Støtteforeningen Hirtshals Fyr og 

Vendsyssel Stenklub. 
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   Flemming Mortensen 

   Skagensvej 165 

   9800 Hjørring  
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   9850 Hirtshals 
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   Bestyrelsesmedlem 

   Kjeld Nielsen 

   Nejstlunden 16 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 25 27 06 49 

   E-mail: nejst@privat.dk 

   Bestyrelsesmedlem 

   Lillian Jensen 

   Toftagervej 14 

   9850 Hirtshals 
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   E-mail: lillian.kalle@gmail.com 
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   Hanna Pedersen 
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   9850 Hirtshals 
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