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Åpent fyr 
Helgen 17.-18 september ble det arrangert åpent fyrhelg 

på Odderøya fyr. Fyrhistorisk forening hadde leid fyret til 

befaring, og vi fikk lov til å låne det av dem igjen for å ha 

en åpen helg. Det ble en formidabel suksess! Vi var seks 

stykker som tok forskjellige typer dugnadsarbeid denne 

helga. Været var perfekt, og nesten 200 stykker skrev seg 

inn i gjesteboka. 

Mange ville også bli medlemmer, og vi har nå 44 e-
postadresser på lista. I praksis er vi en del flere, da en del 
av disse er familiemedlemskap. Det betyr at 
medlemsmassen ble nesten doblet denne helgen, og det 
lover bra for framtiden. 
I helgen ble det bakt kanelsnurrer av 8 kg hvetemel (ca 
200stk), 2 foccaciaer og gulrotsuppe av 7kg gulrøtter. De 
som har lyst til å prøve oppskriftene hjemme finner de på 
nettsiden vår: 
www.odderoyafyr.no 

Flere medlemmer 

Dette tredje nyhetsbrevet går 
ut til 44 stk, hvorav flere er 
familiemedlemmer. Selv om vi 
ikke har fått vært mye på fyret 
hittil i 2016, så er det altså god 
vekst, og det er plass til flere! 

Etter åpent fyr har vi sendt en 
kort rapport til Fylkes-
konservatoren i Vest-Agder 
Fylkeskommune (med kopi av 
gjesteboka) og til Vest-
Agdermuseet. Slik at det blir 
synliggjort at vi har skapt 
aktivitet nede på fyret mens de 
forhandler. Og jo flere vi blir - 
jo sterkere står vi! 

Status 

Vi nærmer oss 60 betalende 
medlemmer, og kontingent 
fortsetter på kr 50,- ut året 
bestemte årsmøtet. Det blir 
viktig å verve flere fremover. 

Vi ble lovet en avklaring om 
overdragelse av fyret fra Vest-
Agder fylkeskommune til Vest-
Agdermuseet før sommeren. 
Dette er dessverre ikke gått i 
orden, og siste melding fra 
museet er at det håper å lande 
prosessen til 1.1.2017. 
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Økonomisk gikk vi også i pluss denne helgen. Det ble 
overført kr 1750,- til konto, og har kommet inn 300 i bank. 
Så totalt har vi nå 3.400,- til å benytte på fyret fremover. 
Det gjør at neste arrangement kan finansieres 
forskuddsvis. Vi takker Kari for å ha vært bank ved dette 
første arrangementet. 

Oppsummert av ting som funka: 
★ Vertskapsfunksjonen er vi veldig gode på, og vi har fått 
mange tilbakemeldinger på det sosiale og fyret som 
treffpunkt. 
★ Serveringen er også veldig mange fornøyd med. 
★ Åpne opp fyret - veldig mange forteller at de aldri har 
vært inne i fyret. 
★ Skiltet ved Vaktbua og i bunnen av bakken - bruk av 
Facebook for å få folk oppmerksomme på arrangementet. 
Også fint bilde i kalenderen i Kristiansand Avis. 
★ Forbedringspotensiale/til neste gang: 
★ Faste punkter for når det skal skje ting i løpet av dagen 
funker dårlig. Folk kommer og går. 
★ De(n) som starter om morgenen med baking bør ikke 
være den samme som vasker ut om kvelden. Dette blir jo 
enklere når vi nå er flere til å fordele oppgavene! 
★ Stenge av trappa opp til 2.etg, slik at det blir tydelig at 
en skal ha med seg følge opp hit.

Norsk Fyrhistorisk 
Forening 

Samme helg som det var åpent fyr 
hadde Norsk fyrhistorisk forening 
styremøte på Bragdøya. 
Talsperson Lars Verket var invitert 
over for å snakke om 
Venneforeningen for Odderøya fyr 
og status. Han padlet over, og fikk 
mange nye idéer. Disse vil vi 
snakke nærmere om på et møte i 
november - innkalling kommer. 
Lars fikk også lov til å være med 
på befaring på Oksøy fyr, og 
bildene han tok derfra finner du 
her: 
https://www.flickr.com/photos/
larsverket/albums/
72157673926442406 
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