NYHEDSBREV NR. 31 – 9. ÅRGANG – MAJ 2020
Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at
informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr.

Fondsformand Kurt Bærentsen har ordret:
Den 24. Maj 2020
Kære Vedligehold, Kunstudvalg, Kaffestuehold og Billetsælgere….
Vi har under hele corona perioden været i kontakt med andre Fyr langs vestkysten.
Alle har været lukket ned.

Fondsformand
Kurt Bærentsen
kurt.baerentsen@icloud.com

Efter den sidste udmelding fra Mette Frederiksen kan cafeer og museer nu også åbne.
Dog skal sikkerhedsforanstaltninger og afstandskrav overholdes.
Det vil bl.a. sige
- ekstra rengøring af toiletter
- sikre afstandskrav/antal i fyret
- sikre afstandskrav (1 m) i cafeen
Og ikke mindst jeres sikkerhed….
Vi er jo alle oppe i den alder, at vi falder ind under risikogruppen.
Vi skal have nogen til at stå vagt ved fyret og sikre der ikke er nogen på vej op, når
nogen er på vej ned og afstandskrav skal også overholdes - også på toppen af fyret.
Cafeen skal sikre afstandskravene her. Det betyder vi skal have nogle af bordene ud.
Der er ekstra krav til aftørring.Toilet skal rengøres flere gange dagligt.
Udendørsservering er også en mulighed - men hvor mange dage kan det blive aktuelt
oppeved fyret?? Det vil også kræve ekstra personale til afrydning.
Bestyrelsen vurderer lige nu, at vi ikke kan leve op til de nuværende krav.
Det er jer frivillige der skal trække det ekstra læs og det er jer der udsættes for smitte.
Det kan og vil vi ikke byde jer, så derfor er fyret lukket indtil videre.
Skulle der komme nye retningslinjer vil vi i bestyrelsen naturligvis vende tilbage herom.
God sommer til jer alle sammen
På bestyrelsens vegne
Kurt
Formand

Vi har siden december 2008 lavet kunstudstillinger her i Assistenthuset.
Det har været sjovt, og vi har nydt alle de gæster, som kom og lod sig inspirere af kunsten.
Kunst giver glæde, provokerer og samler os.
På grund af corona epidemien har vi været nødt til at aflyse vores Påskeudstilling.
Pia Birkholm, Anna Østergaard, Niels Knøss og Pia Skogberg skulle fylde lokalerne med skøn kunst. Vi
håber, de kan komme næste år i påsken.
Nu må vi desværre endnu en gang aflyse en kunstudstilling, nemlig sommerudstillingen, som skulle åbne
lørdag den 27. juni. Her skulle Mads Dahl Petersen have separatudstilling.
Han har lovet at udstille næste sommer.
Til efteråret kommer Jenny Hansen og Mogens Jensen, hvis vi til den tid må afholde kunstudstilling. Vi
kan ikke spå, men håbe, I hører nærmere.
Hirtshals Fyr har lukket ned for arrangementer, Fyrtårnet, cafeen mm., men I kan stadig gå en tur i
området, se de smukke bygninger og nyde den enestående udsigt og natur.
Vi ses, pas godt på jer selv.
Kunstudvalget

-er ikke glemt, men udsat til at vi alle kan samles i
Kaffestuen uden begrænsninger…

Når vi ved nyt om Fyrets genåbning, vil
alle få besked via et nyt Nyhedsbrev..

