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

Den sidste lysstråle har skinnet
fra Hirtshals Fyrs top.

Hirtshals Fyr uden lanternetop

Grundet den teknologiske udvikling i skibsfartens
navigationsmidler, hører lyset fra de danske
fyrtårne fortiden til, som en del af navigatørens
hjælpemidler.
Som en konsekvens af dette har to danske
fyrtårne nu fået afmonteret lanternehusene fra
deres toppe, for dermed at kunne nedbringe de
stadig stigende udgifter til lanternehusenes
vedligeholdelse.
Det ene er Hirtshals Fyr og det andet er Dueodde
Nord på Bornholm.
”Det er en trist udvikling”, udtaler
Støtteforeningens formand Ole Wad, da
redaktionen overbragte ham nyheden.

Dueodde Nord, Bornholm

Der summer af liv på Hirtshals Fyr selv om vinteren.
Selv om sneen henover vinteren har lagt sig tungt som et
koldt dække, har det summet af liv alligevel blandt
Støtteforeningens vedligehold.
Bl.a. har de mange borde og bænke, der om sommeren er
placeret rundt om i Fyrets haver, gennemgået et eftersyn
og blevet istandsat.
Derudover har man besluttet, at forny lavetten til
signalkanonen, da den gamle var præget af råd. Det var
ikke længere forsvarligt, med den 450 kg tunge kanon
ovenpå.
I samme arbejdsgang er selve kanonen blevet sandblæst
og malet.
Ud fra de gamle fotografier har man valgt, at tilbagefører
kanonlavetten til dens udseende, da den kom til Fyret i
1915.
Kaliber: 83,4 mm.
Kanonens vægt: 450 kg.
Kanonens længde: 1,66 m.
Løbets længde: 1,46 m.
Type: 4 punds 9 centner riffelkanon, støbejern.

Signalkanonen ca.1932.

”Julestemning” på Fyret
Af Torben Vandsted.
Der er juletravlhed på Hirtshals Fyr, 30-40 skuespillere,
statister, teknikere, producere osv. er i fuld gang med
optagelserne til TV2 julekalender 2013.
Det er Deluka Film fra Århus, der producerer julekalenderen
Lars Hjortshøj har igen en fremtrædende plads på rollelisten,
hvor man bl.a. også finder Nicolaj Kopernikus.
Begge disse skuespillere har været på Hirtshals Fyr, hvor
julekalenderholdet arbejder i tårnet, i naturen omkring tårnet,
nede i klitten og ved en stor kulisse, der er stillet op ved siden
af maskinhuset.
Hvad TV2’s julekalender skal handle om, er en stor
hemmelighed. Intet siver ud - så, godt som intet.
Dog er det blevet kendt, at Fyrtårnet i Hirtshals er stedet, hvor
det mest mystiske skal foregå. Her bor den ”onde”, så det er
her der virkelig bliver dramatik på.
Der er ingen tvivl om, at TV2’s julekalender vil blive fulgt med
allerstørste interesse fra Nordjylland i år, og hele landet bliver
gjort opmærksom på, at der sker noget på vore kanter.

Vinderen af ”Skaf et støttemedlemkonkurrencen” blev Finn Jørgensen.
Vinderen har fået overrakt en
TripTrap model af Hirtshals Fyr.
Tillykke.

Kulissen af fyrets rundgang placeret i klitten foran Hirtshals Fyr.

Se flere nyheder på
www.hirtshals-fyr.dk
Kalender 2013
Støtteforeningen har bl.a. planlagt følgende
arrangementer i 2013:
Generalforsamling
Tirsdag den 16.04.13 kl. 19.00.
i Mesterhuset, Fyret
Pecha Kucha
Onsdag den 15.05.13 kl. 19.00.
i Madpakkerummet, Fyret.
Keramikudstilling
Onsdag den 01.05.13 til søndag den 12.05.13.
Sommerudstilling I.
Lørdag den 06.07.13 til søndag den 21.07.13.
Sommerudstilling II.
Lørdag den 27.07.13 til søndag den 11.08.13.
Henrik Have – Peter Hentze.
Efterårsudstilling.
Lørdag den 12.10.13 til søndag den 20.10.13.
Blå Horisont
Guidede stenture med Henrik Arildskov,
Vendsyssel Stenklub 2013:
07.07., 21.07., 04.08., 18.08. samt 01.09.

500 var med til at fejre FYRET
Af Torben Vandsted
Søndag den 6. januar 2013 blev en rigtig festdag på Hirtshals Fyr.
Omkring 500 gæster fandt vej til fyret den søndag eftermiddag,
hvilket skabte de bedst tænkelige rammer for markering af Hirtshals
Fyrs 150 års jubilæum.
Første gang, der blev tændt lys i lanterne på Fyret var den 1. januar
1863, og den 1. januar 2013 kl. 15:58 blev der kastet lys på selve
fyrtårnet, og kæmpestore cifre signalerede, at det gamle tårn rundede
de 150 år.
Tilstrømningen var overvældende, og det tog ikke lang tid, inden
madpakkehuset var tætpakket. Heldigvis var vejret med
arrangementet, så det også var en fornøjelse at indtage den varme
gullaschsuppe til akkompagnement af Kielgasternes stemnings-fyldte
musik.
Formanden for Hjørring Byråds Fritids- og Kulturudvalg, Sven
Bertelsen var dagens hovedtaler. Foruden en varm lykønskning til
”fødselsdagsbarnet” udtrykte Sven Bertelsen stor anerkendelse af det
arbejde, der udføres omkring fyret, et arbejde der er et udtryk for
ildsjæles engagement. For Hjørring Byråd er det en glæde at opleve,
at en kulturarv som Hirtshals Fyr kan samle borgere og være med til
at kaste lys over kommunen. - Det er fantastisk, at en sådan frivillig
indsats giver så smukt et resultat. I en tid, hvor vi ved, at kommunen
og andre offentlige instanser ikke har meget et gøre med økonomisk,
varmer det, når et projekt som Hirtshals Fyr gennemføres uden
omkostninger for kommunen.
I sin jubilæumstale, sagde formanden for fyrfonden, Torben
Vandsted bl.a. - Fonden overtog fyretablissementet her på hjørnet af
Danmark i 2008, og nu står vi over for vores 6. sæson.
Lige fra starten har det været intentionen, at det er nogle bygninger
og et område, vi skal stå sammen om her i Hirtshals. Derfor kan man
godt tillade sig at sige, at Hirtshals Fyr Fond har skænket området
med bygninger og det hele til byen Hirtshals og dens borgere.
Fonden har så blot påtaget sig opgaven at drive etablissementet og
skaffe økonomi hertil.
Det er en uhyre positiv oplevelse, at beskæftige sig med Hirtshals
Fyr, at fornemme den velvilje fyret får fra hele befolkningen, og det
engagement, vi dagligt er vidne til, når rigtig mange frivillige lægger et
enormt arbejde i at sikre, at Hirtshals Fyr er et smukt og venligt
område at begive sig ind i.
Hele dette engagement betyder, at Hirtshals Fyr fremstår som et
venligt og gæstfrit område …. og det skal vi blive ved med.
Så blev der serveret varm gullaschsuppe – 500 portioner – og det
blev til hyggesnak, inden fakkeltoget rundede af, og jubilæumslyset
på tårnets overflade blev slukket.

Den 6. sæson 2013 står for
døren på Hirtshals Fyr.
De frivillige hjælpere på Hirtshals Fyr er ved at gøre klar
til den 6. sæson.
Kunstudvalget har i skrivende stund afholdt
Påskeudstillingen 2013 med 4 færøske kunstnere, den
første af mange udstillinger i år.
Kaffestueholdet har haft åbent i Påskedagene i
forbindelse med udstillingen. En generalprøve på hvad
sommeren forhåbentlig vil kaste af sig, med hensyn til
travlhed i den hyggelige Kaffestue med Lars Nielsens
billeder på væggene.
Vedligeholdet har i løbet af vinteren indrettet værksted i
kælderen under Mesterhuset, pudset kobber og messing
i Maskinhuset og forberedt sig til at foråret kommer.
Vinteren har været hård ved facaderne på husene, så
der ligger en stor opgave med mørtel, pudsebrædt og en
kalkkost inden Pinsesolen skinner.
Billetholdet lader op til det store rykind i sæsonen.
Historieholdet prøver at samle trådene omkring Fyrets
150 års historie og finde en formidlingsform der
henvender sig bredt på en overskuelig måde til vores
publikum.
Stenudvalget er i øjeblikket i gang med at optimerer
formidlingen i stenudstillingen med QR-koder således, at
gæsterne kan downloade oplysninger om de udstillede
sten, direkte til deres medbragte smartphones.
Som ovenstående viser er der mange opgaver på
Hirtshals Fyr, der bliver udført af de ca. 40 frivillige der, i
løbet af året, lægger mange timers frivilligt arbejde på
Fyret.
Der har også været nogle store opgaver som Fonden har
måttet lade udføre ved hjælp af indkøbt arbejdskraft. I
efteråret blev store dele af kloaksystemet mellem
bygningerne udskiftet. Inden længe vil et par større
opgaver også skulle løses, såsom udskiftning af tagene
på boligerne samt maling af selve tårnet.

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!

