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VENNEFORENINGEN
FOR ODDERØYA FYR
Konto: 3000.33.60659 | Org.nr: 916493347 | post@odderoyafyr.no

Medlemstall
Vi har fått noen flere
medlemmer siden åpent fyr,
men det er plass til flere!
Kanskje kan du gi et
medlemskap i julegave?
Mer info:
http://odderoyafyr.no/
venneforeningen/

Instagram
Vi er nå også tilstede på
Instagram, og adressen er:

Årets julegave

https://www.instagram.com/
odderoyafyr/

ett-årsdag, og nå begynner det endelig å skje ting.

Økonomi
Siden forrige nyhetsbrev har vi
fått inn 250,- i kontingent fra
nye medlemmer, og har nå
3.650,- på konto.
Hvis Vest-Agdermuseet inngår
en drifts- og aktivitetsavtale
med venneforeningen, så
følger det også med midler
her.

Venneforeningen for Odderøya fyr feirer i disse dager sin
Tidligere i desember fikk vi beskjed av Vest-Agdermuseet
at de tar over Odderøya fyr pr. 1.1.2017.
I den anledning er venneforeningen utfordret på å levere
en drifts- og aktivitetsplan for 2017. Styret har såvidt
startet arbeidet med denne, men inviterer herved til
workshop på Odderøya fyr søndag 8. januar kl. 14-17.
Da vil vi gjerne ha oversikt over hva vi kan tilby VestAgdermuseet av aktivitet i 2017. Har du lyst til å være med
på å åpne opp fyret for allmennheten (vertskap o.l.),
formidle kystkultur osv - så er du hjertelig velkommen. Ta
gjerne med en venn! Kan du ikke komme akkurat den
datoen, men har lyst til å bidra? Send oss en e-post:
post@odderoyafyr.no
Oppdatering løpende på: www.odderoyafyr.no
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Workshop

Norsk Fyrhistorisk
Forening
Venneforeningen for Odderøya fyr
har levert julekort til Norsk
Fyrhistorisk Forening i år (se bildet
øverst på forrige side). Det er jo
gøy å tenke på at Odderøya fyr er
sendt ut til alle medlemmene
nasjonalt. Så får vi spredd bilde av
fyret til andre entusiaster rundt
om i landet.

Årsmøte
Vi er også i gang med å
planlegge årsmøte for
venneforeningen. Det blir
antagelig i mars. Da er det viktig
at vi får flere med i styret, slik at vi
kan fordele oppgaver på flere. Vi
vil gjerne at arbeidet for
Odderøya fyr skal være lystbetont,
og da er det viktig å spre moroa
på mange. Men, noen ting krever
spesiell kompetanse (og
interesse), og vi tenker da spesielt
på regnskap. Er det noen
regnskapskyndige der ute som
kunne tenke seg å gjøre en
innsats? Hva har du lyst på?
Send inn ønsker og tips til:
post@odderoyafyr.no

Vi starter med en brainstorm, følgende er allerede på
blokka:
★ Vertskapsfunksjonen er vi veldig gode på, og vi prøver
å få en søndag åpent hver måned.
★Vedlikeholde (har allerede en dugnadsgjeng - og
vedlikehold holdes utenfor drifts- og akt.plan)
★Markedsføring (Vi er etablert på web, FB og nå
Instagram).
★Kurs/seminarer/konserter/arrangementer (I 13/14 ble
det arr. økofilosofisk seminar og fortellerkurs - dette kan vi
gjenta)
★Utleie kan vi snakke nærmereom
★Utdannelse av “fyrverter”?
★Utstillinger/foredrag?
★Boksalg (bøker fra Vest-Agdermuseet og andre
relevante utgivelser)
★Kom gjerne med flere forslag!
Vi håper at det kommer en gjeng, og at første åpne
søndag på Odderøya fyr kan bli 29.1.2017!
På vegne av Venneforeningen for Odderøya fyr:
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
Hilsen Kari, Harald og Lars.

