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

Fyret genåbner delvist igen for besøgende.
Fondsformand Kurt Bærentsen meddeler:
”Efter en dialog med Covid19 beredskabet, har vi fået ja til at åbne fyret igen fra lørdag den 13. juni
kl. 10. og det har også været et kæmpe ønske fra Turistforeningen og byen.
Derfor har vi i fondsbestyrelsen besluttet at åbne fyret.
Det betyder, at selve fyrtårnet og Maskinhuset/toilet dagligt vil være åbent.
Kaffestuen vil desværre være lukket sommeren over, da vi som reglerne er nu, ikke kan overholde
disse og så skal vi også huske at passe på vores mange frivillige.
Madpakkerummet vil også være lukket. Men bord/bænkesættene udenfor er til fra afbenyttelse.
Søren sørger for, at der bliver åbnet og lukket og vi har ansat rengøringshjælp udefra til den daglige
rengøring at toilet og kontaktfladerne i Tårnet.
Forud for genåbningen er der opsat plakater med retningslinjer på statistiske steder og der opsat
afspritningsmuligheder for vores besøgende.”

Tårnet og toilettet vil være åbne i tidsrummet kl. 10 til 21.

Nyt toilet på fyret.
Uddrag af beskrivelsen dateret 20. jan. 1863,
underskrevet af fyrmester Peder Halvorsen
Bjørneboe.
Ved Bygningens nordvestlige Gavl er anbragt en
Retirade, opført af 1 1/2 Steens Muur og dækket
med Zinktag. Bygningen er 7 1/2 Fod i Firkant
udvendig og 11 Fod høi til Taget. I den er et Sæde
og en høvlet Skillevæg, der afslutter for et lille Rum
til Brandredskaber. Gulvet bestaaer af Bræder. I
den er anbragt en dobbelt glat Dør med Vindue
over, et Vindue med 1 Ramme og 1 Lem, indenfor
hvilken en Latrintønde.
Ja, tiden løb fra retirade i gården. Ved opførelsen af
Maskinhuset i 1914, blev der indlagt træk og slip,
hvilke nok ikke var en hver mands eje i datidens
Hirtshals. Ikke desto mindre skulle der gå yderlige
28 år før der blev installeret WC i de tre boliger til de
ansatte.
Nu har behovet igen ændret sig. Der har længe
været et ønske om et ekstra toilet til vores mange
besøgende. Derfor blev det besluttet af
Fondsbestyrelsen, at man ville renovere det gamle
toilet og fører det up to date, igen med direkte
indgang fra gården som i 1863!

Vi indkalder herved til
Generalforsamling 2020, som
vi blev nødt til at udsætte i
foråret pga. Covid-19.
Vi håber at se Jer.

