
Det glæder vi os til i 2019
-informationsmøde på Hotel Hirtshals

• Velkomst

• Byjubilæet (Dorte Reinholdt)

• Grafisk Designlinje (Rikke Nygaard)

• By, bølge og strandkant – udvidelse af 
Monument & Trappe (Dorte Dahlin)

• Tak for i aften



Derfor fejrer vi Hirtshals

I 2019 er det 100 år siden at staten iværksatte en storstilet 
byudvikling i Hirtshals. 

• Ministeriet for Offentlige arbejder satte da gang i 
byggeriet af havnen 

• Samme år blev der udskrevet en byplankonkurrence for 
den bydannelse, som man forventede at havnebyggeriet 
ville afstedkomme.

Staten havde på forhånd eksproprieret 314 tønder land til 
udbygningen af den kommende by.



En række borgerinitierede projekter 
eller arrangementer, skal skabe 
opmærksomhed på det, vi er fælles om 
og derved styrke vores:

• historiske bevidsthed

• identitet og oprindelse

• sammenhængskraft

Fejring af byjubilæet



Succeskriterier

• At flere får kendskab til Hirtshals' historie.

• At byjubilæet også bruges som anledning til tage et 
fremadskuende perspektiv og hvor aktiviteter/events har 
fokus på, hvor Hirtshals er på vej hen i sin udvikling.

• At alle med interesse i Hirtshals' Byjubilæum føler sig set, 
hørt og inddraget.



Det glæder vi os til i 2019

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

5. jan 23/3-13/4 Uge 14 Uge 21 Uge 23 Uge 29-30 Uge 31 Uge 42

FolkefestenSalut ved Trappen Slalombanen
Vi samler 
trådene til 2020 

Påskeudstilling: The Bunker Secret Site

STAFET100 ISSKULTURFESTIVAL

Kunsthåndværkermarked
Julemarked

Byfest

LYS PÅ FYRET

COAST2COAST



UDENFOR KALENDEREN

• Vendsyssel Historiske Museum:

– Nye byvandringer

– Ny jubilæumsbjesk

• JUBILÆUMSBØRN – særlig fejring af børn født 
i 2019



Hvordan kan vi være med?

• I har et arrangement eller projektide, som I har lyst til at give en 
særlig jubilæumsvinkel

• I har en aktivitet, der kunne passe ind i nogle af de allerede 
planlagte jubilæumsevents

• Byjubilæet har den grafiske linje at pakke det hele ind i
• Pulje til ildsjæleprojekter (5-25.000 kr.)

Håndholdt indsats med idéudvikling og samarbejde – vi kommer gerne 
til Jer.


