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Åpent fyr 
Siden nyttår har Venneforeningen for Odderøya fyr hatt 

åpen dag på fyret siste søndagen i hver måned - fra 

klokken 11-16. I samarbeid med Vest-Agdermuseet. Da 

har vi servert enkel mat, kaffe/te og hatt omvisninger opp i 

lykta på fyret.  

For å fortsette med dette trenger vi flere som kan delta i 

dugnadsarbeidet. Vi er nå over 50 stk på e-postlisten, men  

det er ikke mer enn 3-8 stk som har hjulpet til på de åpne 

dagene. Neste mulighet er søndag 30. april. Kan du delta 

med dugandsarbeid? Da er det fint om du sender en e-

post til post@odderoyafyr.no med tidsrom som er aktuelt. 

Kontingent 

På årsmøtet i mars ble det 
bestemt at vi fortsetter med lav 
kontingent også i 2017. 

Enkeltpersoner betaler 
minimum kr 50,- og fam. 
minimum kr. 100,- 

Betales på kontonummer: 
3000.33.60659 
Husk og merke innbetaling 
med navn OG e-post. 

Årsmøte 

Årsmøtet ble avholdt 26.3 på 
Odderøya fyr etter åpen dag 
med 150 besøkende! 

Dessverre var ikke oppmøtet 
like stort på årsmøtet, men 
Kari, Harald og Lars 
(oppstarterne av foreningen i 
2015) sa seg villige til å sitte i 
styret frem til 2018. Referat fra 
årsmøtet finner du på web. 

Rettelse 

I nyhetsbrev #4 kom vi i skade 
for å skrive at Vest-
Agdermuseet tar over 
Odderøya fyr pr. 1.1.2017. Det 
er IKKE riktig. De har fått leie 
hovedbygningen i ett år av 
fylkeskonservatoren i Vest-
Agder fylkeskommune. 
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Neste mulighet før sommerferien blir søndag 28. mai. 

I sommer ønsker Vest-Agdermuseet å holde fyret åpent 

hver søndag. Årsmøtet ga beskjed om at dette er en for 

stor forpliktelse for oss pr.d.d., men at vi er veldig glad for 

at det skjer. Det er helt i tråd med foreningens vedtekter 

om å åpne fyret mer opp. 

Vest-Agdermuseet ønsker seg betalte fyrverter i sommer, 

og har spurt om det er noen av våre medlemmer som kan 

være interesserte. Hvis du har lyst til en interessant og 

givende sommerjobb på søndagene i skoleferien, så kan 

du også sende en e-post til post@odderoyafyr.no, så blir 

det muligens et kveldsmøte med museet i løpet av mai. 

Oppdatering løpende på: www.odderoyafyr.no og på 
instagram: www.instagram.com/odderoyafyr: 

Norsk Fyrhistorisk 
Forening 

Landsmøtet til Norsk Fyrhistorisk 
Forening ble avholdt 24.-26 mars. 
I år stilte ikke Venneforeningen for 
Odderøya fyr med representanter, 
men var indirekte representert 
ved Tore Berntsen. Du kan lese 
mer om landsmøtet og befaring til 
Alnes fyr på: www.fyr.no 

Framtid 

Per dags dato er det åpen søndag 
siste søndag i måneden som er 
hovedsatsning på Odderøya fyr - i 
samarbeid med Vest-
Agdermuseet. På Workshop i 
januar kom det også frem veldig 
mye annet som også kunne gjøres 
på fyret. Vi er i god dialog med 
Vest-Agdermuseet, og en mulig 
samarbeidsavtale er under 
utarbeidelse. 
Vi kommer tilbake til dere med 
mer informasjon, og et åpent 
møte på fyret i mai er muligens en 
god løsning for både å se 
nærmere og bli enda bedre kjent 
med Vest-Agdermuseets planer 
for 2017. 
Med ønske om en god vår fra 
styret i Vennteforeningen for 
Odderøya fyr: Kari, Lars og 
Harald. 
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