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Forord
Fyret ytterst i Søgnes skjærgård har sin egen venneforening. Songvår Fyrs Venner ble stiftet
18/11-2004.
Året 2021 startet også med pandemi og stor usikkerhet. Ville vi også i år miste dugnadene vi gjør
under sommerkonsertene ved Søgne Prestegård? Ville vi kunne gjennomføre våre dugnader på
fyret for å gjøre det utleieklart. Men vi var sikre på at vi skulle kunne leie siden vi var blitt gode på
smitteverntiltak gjennom 2020.
Vi hadde våre smittevernplaner, og planla å styrke disse med en «fogger» slik at rommene kunne
smittevernbehandles etter hvert utleie.
Vi satte av hovedhuset som bolig for vertskap/tilsyn og fjøset, oljebua og funkisfyret som
utleiebygg. Da kunne vi fortsette å skille vertskap og andre gjester fra hverandre og tildele egne
toaletter og dusjer. Vi kunne kun leie ut til en gruppe på inntil 15 personer av gangen. Planene ble
gjennomført og pågangen for både å være vertskap og til å leie var stor. Vi hadde stort sett
fullbooket hele sommeren og det ble derfor gode inntekter fra utleie. Dessverre måtte vi avlyse for
3 store grupper våre 2021 da de var for mange i forhold til de nasjonale reglene. De planlagte
smitteverntiltakene virket og vi har ikke fått tilbakemeldinger på at noen ble smittet på Songvår
Fyr.
Det ble gjennomført 2 sommerkonserter med inntil 200 publikummer pr konsert og kun med salg
av drikke. Det ble ikke gjennomført noen prestegårdsfestival i mars måned.
Vi fikk derfor et veldig begrenset dugnadsoppdrag og med reduserte inntekter.
Vi vil takke Norsk Fyrhistorisk Forening for at de fikk fremforhandlet en løsning for statlig
kompensasjon for inntektsbortfall. Vi søkte og fikk dekket 70% av vårt inntektsbortfall som beløp
seg til kr 27 000. Dette reddet vår økonomi i 2021.
Foreningen har gjennom flere år tatt på seg et stort arbeid med å vedlikeholde og forvalte
stasjonen som består av flere bygninger. Det er gjort et solid stykke arbeid med å stoppe forfallet
på stasjonen. De senere årene har også bygningene fått en betydelig oppgradering innvendig og
fyrstasjonen fremstår i dag som en av de flotteste fyrstasjonene i Norge. Songvår Fyrs Venner leier
stasjonen av Kystverket mot å holde den vedlike. Dette krever mye ressurser og mye penger.
Inntektene til Songvår Fyrs Venner kommer gjennom medlemskontingenter, dugnader, tilskudd,
gaver, og ikke minst utleie. Hovedutfordringen er å skaffe til veie ressurser når det er vær til å gå
ut, for å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid.
Bygningene på fyrstasjonen skal vedlikeholdes etter retningslinjer gitt av Kystverket. Hellersøya,
som Songvår Fyrstasjon ligger på, er både fugle- og naturreservat. Fylkesmannen har gitt
dispensasjon fra ferdselsforbud i verneområdet på gitte betingelser frem til 2029. Leieavtalen med
kystverket løper frem til 2029.
Restaurering av linsehuset ble gjennomført i november og desember etter at Kystverket bevilget
penger til dette. Vi var lenge redd for at dette vill bli vanskelig så sent på året.
Fasadeentreprenøren AS fra Farsund gjorde en kjempejobb med å sandblåse hele linsehuset og
montere 72 nye spesiallagde glass. Glassene ble levert fra lokal produsent i Søgne – Gyli Plast AS.
Norsk Fyrhistorisk Forening har nå definert etterslepet av vedlikeholdsoppgaver ved Songvår Fyr
som over. Etter 15 års planmessig arbeide er vi veldig stolte over hva vi har fått til.
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ARBEIDER VED FYRSTASJONEN I 2021:
Fyrhelgene
Vi har 4 – 6 faste fyrhelger i året - som normalt er i slutten av mars, april, mai, september og
oktober. Disse helgene kan endres til andre tidspunkter da vi er avhengig av godt vær. Fyrhelgene
om våren brukes til å gjøre stasjonen utleieklar og om høsten til å gjøre den vinterklar.
Siden vi var i en spesiell situasjon også i 2021 var vi en liten kohort som gikk ut på ukedager for å
gjøre stasjonen utleieklar. Det samme gjorde vi for å gjennomføre nødvendig og planlagt
vedlikehold. Det ble kun gjennomført 2 fyrhelger i løpet av 2021.
I tillegg til de faste fyrhelgene er det enkelte ildsjeler som tar seg av enkeltprosjekter gjennom
året, når stasjonen ikke er utleid. Dette kan være dagsturer, men også overnattingsturer.
Hovedprosjektet i 2021 har vært å legge nytt gulvbelegg på soverommene og kjøkkenet i
hovedhuset. Vi hadde også som mål å få ferdigstilt restaureringen av trapper, gangbane og
rekkverk fra sjøbua og opp til fyret.
I slutten av oktober ble alle gardiner, håndklær og sengetrekk tatt på land for vasking. Denne
jobben har vært gjort det året av Mia Berge. Dynene blir pakket inn i ulltepper for å unngå fukt.
Fyrhelgene i september og oktober i 2021 ble gjennomført som planlagt.
Beltemaskinen og aggregatene
Beltemaskinen som ble kjøpt inn i 2014 har gått uten problemer også i 2021.
Honda bensinaggregatet som ble kjøpt inn våren 2020 og sikrer oss stabil strøm når vi bruker
elektroverktøy. Dette har også fungert godt og uten noen form for driftsproblemer
Det aggregatet som ble kjøpt inn sommeren 2019 har sikringer som slår ut ved for høy belastning.
Ved utleie av aggregat til leietagere har vi et mindre aggregat som kan benyttes.
Sjøbua/landingen:
Sjøbua som ble avdelt i 2020 fikk innvendig dør mellom de to avskilte rommene. Vårt utstyr som
oppbevares i sjøbua er nå avstengt på en sikker og god måte.
Resten av sjøbua er ryddet og fått en lun og hyggelig atmosfære og kan nå benyttes av leietagere
og dagsbesøkende. Garasjeporten til denne delen av sjøbua står nå ulåst og kan benyttes av alle
besøkende uavhengig av om vi har vertskap eller ikke.
Med hjelp fra Kystverkets forsyningsskip OV Ryvingen fikk vi fraktet ut 2 nye moringer for å holde
hovedfortøyningene våre. Stor takk til mannskapet på OV Ryvingen som plasserte disse nøyaktig
der de skulle være.
Dykkere fra Søgne Dykkerklubb kontrollerer tau, kjettinger og stropper mellom moringen og
bøyene 2 ganger pr år.
Trappene/rekkverk/lys langs stien
Skader på trappene opp fra brygga ble utbedret i sin helhet i 2021. Rekkverket er også rustpikket
og malt opp med 2 strøk.
Hovedhuset
Grunnmuren ble skrapt og malt på 2 sider i 2021. Huset ble flekkmalt og ser bra ut. HELE
Trapperommet ble malt fra kjeller til loft av vår fyrvert Linda Rugland.
Planlagt bytte av gulvbelegg i alle soverommene ble gjennomført. Vi fikk en god avtale på kjøp av
gulvbelegg hos Fargerike i Søgne. Dette førte til at vi også fikk byttet gulvbelegg på kjøkkenet.
Planlagt bytte av kjøkkenvinduer ble ikke gjennomført pga ressursmangel. Penger er satt av til
dette og prosjektet gjennomføres i 2022.
Vannskibord mot sør står fortsatt ubehandlet og må males i 2022. Her trenger vi noen som er gode
til å klatre i stige. Vi rakk heller ikke å flislegge kjellergulvet i boden i 2021. Dette står på planen i
2022.
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Oljebua
Ingen aktivitet på oljebua i 2021. En oppgradering av kjøkkenet har stått på planen i flere år, men
er fortsatt ikke blitt prioritert. Det samme gjelder bygging av en utvendig propankasse.
Fjøset
Det ble også lagt nytt gulvbelegg i stua i Fjøset i 2021.
Funkisfyret
Julegaven til Songvår Fyr i 2021 ble en totalrestaurering av Linsehuset. Kystverket fant penge til
dette og i ekspressfart ble Fasadeentreprenøren AS i Farsund engasjert for å gjøre denne jobben.
Planlegging tok litt tid og vi begynte å bi redd for at dette ikke lot seg gjennomføre før vinteren.
Det måtte blant annet produseres 72 nye glass med en egen bue. Etter at vi hadde 2 møter med
Gyli Plast AS i Søgne fikk vi de til å produsere glassene i løpet av 2 uker. Fasadeentreprenøren
måtte frakte ut 10 tonn med verktøy, diesel, vann og ved for å kunne gjennomføre prosjektet.
Helitrans fløy 10 turer ut med dette utstyret. De som ble satt til å gjennomføre prosjektet hos
Fasadeentrenprenøren AS gjorde en fantastisk jobb under til dels svært krevende værforhold. Vi i
Songvaar Fyrs Venner stilte opp i ulike transportoppdrag til og fra fyrstasjonen.
Linsehuset har ikke vært så fint siden det ble bygget for 71 år siden.
Tusen takk til Kystverket som fant penger til prosjektet og til Gyli Plast og ikke minst Paal, Doris og
Biniam som utførte jobben under god ledelse av Arild.
Innvendig gjenstår det å legge nytt tak i det nye kjøkkenet og i gallerirommet, samt noe listing.
Fyrbåten
Båten vår har gått uten nevneverdige problemer i 2021. Service på motoren ble gjennomført i
2021 og båten var på land 2 ganger for vask og polering..
Båtplass
Tusen takk til Aase og Rolf Gunnar Borøy som eier denne båtplassen/sjøbua og lar oss disponere
den. Denne er gull verdt.
Gallerirom i kjelleren på funkisfyret
Utstillingsrommet i kjelleren på funkisfyret er blitt ryddet og monteringen av 12 volt lys ble startet i
2021. Videre er det tatt ut farger på maling til både gulv og tak. Arbeidene fortsetter i 2022.
I 2021 laget vi utkast til en prototype av utstillingen; Forliste skip ved Songvårøyene.
Linda Nordbø Rugland har systematisert 11 skipsforlis rundt Songvårøyene i ord og bilder. Denne
utstillingen har vi som mål å få opp i kjelleren på funkisfyret, men trolig ikke før i 2023.
Generelt
Det er også i 2021 lagt ned ca 1000 dugnadstimer til sammen på land og ute på fyrstasjonen. Det
er gjennomført vedlikehold/fornyelser i 2021 for en verdi av kr 163 000 inkl verdien av dugnadsarbeidet (ca 500 timer). I tillegg er det lagt ned betydelig arbeide og penger i restaurering av
linsehuset. Dette ble organisert og betalt av Kystverket. I tillegg kommer dugnadstimene på Søgne
Gamle Prestegård på 200 timer. Til slutt kommer administrasjon av foreningen med diverse
samarbeidsmøter, medlemsregister, regnskap, styremøter og booking med ca 300 timer.
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Ildsjeler
Vi hadde 35 personer som medhjelpere i løpet av 2021. Dette er innpå halvparten av alle våre
familiemedlemskap. Følgende fyrvenner har jobbet mer enn 15 timer enten på fyrstasjonen eller
med aktiviteter på land og som kvalifiserer til bruk av stasjonen uten vederlag når den ikke er i
utleie:
Thor Hinna
Silje Bustad
Ole Asbjørn Bergstøl
Mia Berge
Geir Smebøle
Eivind Langfeldt Rødland

Linda Rugland fyrvert
Margrete Jørgensen fyrvert
Stener Berg Pedersen
Bjarte Føysnes
Frank Larsen
Vidar Bakken

Per Belland - fyrvert
Bjørnar Noddeland
Berit Larsen
Ole Johan Sverdrup
Harald Knutsen
Rolf Brandtenborg

Utleie
2021 ble et veldig god utleieår, Vi hadde flere grupper og mange barnefamilier på
overnattingsbesøk. Vi hadde kun en avbestilling pga for dårlig vær og 2 avbestillinger pga
covid-19. Vi leide ut for kr 53 000 i 2021.
Satsningsområder fremover
Satsingen mot barn og unge gjennom skoleklasser på overnattingsturer til Songvår Fyr stoppet litt
opp i både 2020 og 2021 på grunn av restriksjoner når det gjelder transport i båt og på grunn av
covid 19 i 2021. Dette arbeidet vil vi ta opp igjen så snart som mulig. Vi kan tilby muligheter for å
lære mer om marin forsøpling, fugler, planter, bergarter, dyr og fisk, naturforvaltning, kystfyrenes
historie og ikke minst generelt friluftsliv. Det legges også opp til generelle konkurranser og fiske.
I 2021 fikk vi 2 nye bedriftsmedlemmer. På forespørsel kan vi tilby våre bedriftsmedlemmer alt fra
enkle og rabatterte overnattingspakker, til totalpakker inklusiv oppredde senger og bistand til
måltider.
Slike tilbud kan kun gis når vi har ressurser til det.
Vi vurderer nå å starte opp med guidede turer i hekkeperioden for å se på sjøfugl. Dette er avklart
med miljøansvarlig i fylkeskommunen, områdeforvalter i landskapsvernområdet og Kystverket.
Dette krever at vi får flere båtførere enn hva vi har i dag og her har vi nå noe på gang.
Vakter og medhjelpere ved Søgne Gamle Prestegård
Vi har også i 2021 vært vakter og medhjelpere under to av konsertene ved Søgne Gamle
Prestegård. Dette er sosialt, kulturelt og ikke minst så gir det oss en god inntekt, selv om det ble
mindre i 2021 enn tidligere.
Stor takk også til alle våre medhjelpere under sommerkonsertene.
Vi takker også Kristiansand Kommune som gir oss denne muligheten hvert år, hvor inntektene går
uavkortet til drift av fyrstasjonen.
«Trygg Havn»
Det foreligger fortsatt ingen rapport fra prosjektene fra 3 år tilbake hvor ambisjonene var å gjøre
Hellersøya enda mer tilgjengelig for allmenheten. Dette var et prosjekt i regi av miljødirektoratet
sentralt og Agder Fylkeskommune lokalt. De siste signalene fra Landskapsvernområdet er at
rapporten skal ferdigstilles i 2022. Etter å ha jobbet med dette prosjektet i 6 år innser vi nå at vi
mangler den drahjelpen fra det offentlige til å få dette til. Prosjektet legges på is fra vår side.
Fyrverter
Vi hadde også i 2021 fyrvert gjennom hele skoleferien. Fyrvertene gjorde en god jobb, ikke bare
med å passe på fyrstasjonen og ta imot besøkende, men også med mye vedlikeholdsarbeid. Vi har
fått mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde gjester som har vært imponert over hvordan de er
blitt mottatt av vertskapet på fyrstasjonen. Alle gjestene har også kommentert hvor flott det har
blitt på stasjonen. Flere har etter besøk på fyrstasjonen meldt seg inn som støttemedlemmer, noe
vi er svært takknemlige for.
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Kystverket
Vi har også i år hatt en tett dialog og godt samarbeide med Kystverket. De har i 2021 gjennomført
reparasjon av linsehuset. Fasadeentreprenøren AS, som stod for utførelsen, gjorde en fantastisk
jobb under krevende værforhold. Etter 4 ukers arbeide kunne vi rett før jul ta ned det midlertidige
byggverket rundt lykta. Det dukket da opp et lyktehus som er like flott som når det var nytt for 71
år siden. Vi bistod med frakt av arbeidere ut og inn og leide ut våre strømaggregater. Dette gav
oss gode dugnadsinntekter.
Tilsynslaget til Kystverekt tar nå over test og vedlikehold av brannslukker og røykvarslere. Det er
også etablert et elektronisk rapporteringssystem – HMS.
Vest Agder Fylkeskommune (Områdestyret Oksøy, Ryvingen og Flekkefjord
landskapsvernomeråde)
Vi har i 2021 hatt flere møter med områdestyret. Det har nå begynt en ny områdeforvalter etter
lang tids sykemelding fra den forrige. Vi er nå lovet at den tidligere omtalte rapporten om ny
besøksstrategi skal fullføres. Det er engasjert et konsulentfirma for å ferdigstille denne og vi er
selvsagt spent på resultatet.
I 2019 ble det igangsatt et prøveprosjekt på Hellersøya hvor ytterligere areal skulle båndlegges for
hekkende sjøfugler i hekkeperioden.. Etter forhandlinger med fylkeskommunen fikk vi redusert litt
av det tiltenkte arealet slik av vi kunne opprettholde tilgangen til vår reservehavn på østsiden og til
våre fiskeplasser. Prosjektet skulle gi et større areal til rasteplass for trekkfuglene. Planen var at
dette skulle evalueres etter 2021 sesongen. Det viser seg nå at det ikke har vært noen oppfølging
fra fylkets sin side når det gjelder dette prosjektet og det er heller ikke berammet noen form for
evalueringsmøte. Våre trofaste fugletittere har fulgt med på dette området disse to årene og
rapporterer at de ikke har observert rastende trekkfugler i det aktuelle området.
Kristiansand Kommune
Samarbeidet med Kristiansand Kommune i 2021, og spesielt mot kulturetaten er bra. Vi har fått til
en grei parkeringsavtale på Høllebrygga etter at kommunen innførte en tilstramning av
parkeringsbestemmelsen i sommermånedene. Vi har og også en grei avtale for vinterplass til båten
i Solta Kommunale havn. Videre blir vi godt ivaretatt ved utdeling av årlige kulturmidler og fikk i
2021 tildelt kr 20 000 i driftsmidler under kategorien Grendehus.
Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF)
Vi har et meget godt samarbeid med Fyrhistorisk Forening og har de siste årene både hatt besøk
av styreleder Henriette Skjæveland og styremedlem Andre Schau. Dette setter vi stor pris på.
Søgne Dykkerklubb
Songvaar Fyrs Venner har levert båtfører til 65 av dykkerklubbens dugnadsdykk i 2021, hvor det
tas opp spøkelsesredskaper. Som motytelse har Søgne Dykkerklubb tegnet et eget
bedriftsmedlemskap i Songvaar Fyrs Venner. Dykkerklubben sjekker også våre båtfester ved fyret
en til to ganger i året. Det er utviklet et godt samarbeide til gjensidig nytte og glede
Søgne Dykkerklubb, Farsund Undervannsklubb, Katland Fyrs Venner og Songvaar Fyrs
Venner
I oktober 2021 hadde vi et samarbeidsprosjekt med Søgne Dykkerklubb, Farsund Undervannsklubb
og Katland Fyrs Venner. Vi dro til Farsund med dykkerbåten og etablerte base ved Farsund
Fjordhotell. Katland Fyrs Venner stilte med 2 følgebåter og gjennom 4 dykkerturer ble det tatt opp
136 spøkelsesredskaper og en masse annen søppel fra skjærgården i Farsund og ikke minst rundt
Katland Fyrstasjon. Til sammen leverte vi 2 tonn med teiner og annet avfall. Det ble også tid til
sosiale lag i løpet av denne helgen. Vi planlegger å gjenta dette prosjektet under Havmonster Uka i
Farsund 25/4 til 1/5-2022.
Elvefestivalen 2022
Vi vurdere som vanlig deltagelse i 2022 dersom vi har ressurser til gjennomføring. Dato for 2022 er
ikke fastsatt.
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Øvrige samarbeidspartnere
Bragdøya Kystlag med Grønningen Fyr
Søgne Kystlag
Ryvingens Venner
Katland Fyrs Venner
BirdLife Norsk Ornitologisk Forening Kristiansand
Medlemmer
Medlemsantallet er nå 145 betalende familiemedlemmer eller samlet 290 privatmedlemmer, og 12
bedriftsmedlemmer. Antall medlemmer er hvert år stigende.
Økonomi
Økonomien har i 2021 vært god på grunn av mye dugnadsarbeide, utleie og at vi har fått
inntektsbortfall som en konsekvens av covid -19. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på
kr. 69 000. Songvaar Fyrs Venner hadde et innskudd i bank på kr 111 000 31.12.21.
Vi har kr 15 500 igjen på båtlånet. Dette ble innfridd i januar 2022.
SFV har så langt ikke ført balanseregnskap. Våre verdier ligger i kontantinnskudd, båten,
beltemaskin, aggregater og diverse elektroverktøy, samt møbler.
Gaver
Vi har også i 2021 mottatt pengegaver/gaver fra bedrifter, offentlig og privatpersoner:
•
Søgne og Greipstad Sparebank – aktivitetsstøtte kr 30 000 til nytt solcelleanlegg
•
Søgne og Greipstad Sparebank – julekalenderen kr 17 000 og aktivitetsstøtte kr 5 000.
•
Statsstøtte for inntektsbortfall kr 20 000
•
Kristiansand Kommune kulturmidler – kr 20 000
•
Fargerike Corona AS – gulvbelegg til halv pris og diverse maling – verdi kr 15 000
•
Per Hagen AS – batterier til solcelleanlegg kr 2 500
•
Kystverket – Rehabelitering av linsehuset.
•
Åse Borøy – båtplass
I tillegg har vi fått «gode kjøp» hos:
•
Reinhartsen AS
•
Sør Tre AS
•
Carlsen Fritzøe AS
•
Monter Søgne AS
•
HK Motorservice AS
•
Hyttetorget AS i Kristiansand
•
Maritim Kristiansand
Tippemidler
Vi har nå 28 personer som gir grasrotandelen til Songvår Fyrs Venner. Dette gir oss
kr 10 300 pr år og er ganske stabilt.
Medlemskontingenten
Denne har også i 2021 vært kr 250,- for familiemedlemmer og kr 1000,- for bedrifter. Styret
anbefaler årsmøtet å opprettholde disse beløpene også for 2022. Samlet kr 52 000.
Organisasjon
Vi er kontinuerlig på jakt etter yngre krefter som kan bidra både ute på fyret og i styret. Dette har
vi heller ikke helt lykkes med i 2021. Vi har riktignok hatt yngre fyrvertskap som har bidratt godt
ute på fyrstasjonen. Vi jobber fortsatt med å se på om vi kunne vært organisert på en annen måte,
som for et eksempel som en undergruppe av andre.
Ansvarsområder:
Styrets leder Frank Larsen
Daglig leder, medlemsansvarlig, båtansvarlig og økonomiansvarlig Geir Smebøle
Vedlikeholdsansvarlig Geir Smebøle
Utleieansvarlig Rolf Brandtenborg
Sekretær og webansvarlig Linda Nordbø Rugland
Interiørkomiteen Berit Larsen og Mia Berge
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Utstilling/galleri Mia Berge og Linda Nordbø Rugland
Driften
Driften av Songvår Fyrstasjon er fortsatt god, og mange aktiviteter har vært gjennomført. Enkelte
planlagte aktiviteter har vi måttet forskyve til 2022 enten fordi været har vært for dårlig, eller vi
har manglet arbeidskraft.
Brannvern og brannverndokumentasjon
Av pålagte brannverntiltak gjenstår følgende:
1. Vindu mot nord i hovedhusets soverom har ikke tilstrekkelig rømningsbredde etter utskifting
til nye vinduer for 5 år siden. Tilsynslaget til Kystverket vil montere en rampe som det går
an å gå ut på før man går ned rømningsstigen. Det vil også bli bygget en liten platting
under vinduet for å redusere den totale høyden. Disse tiltakene vil bedre denne
rømningsveien.
2. Batterier skiftes i alle røkvarslere i mars/april og alle pulverapparater snus hvert kvartal.
Pulverapparatene sendes til kontroll annethvert år – siste i 2020. Fra 2021 overtar
tilsynlaget fra Kystverket begge disse oppgavene.
3. Branninstruks og rømningsplaner er slått opp i hvert enkelt soverom.

Mink
Det er ikke registrert mink i 2021
Styret i 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Frank Larsen
Geir Smebøle
Per Belland
Rolf Brandtenborg
Linda Nordbø Rugland
Ole Johan Sverdrup
Terje Olsen – vara
Solveig Eikild – vara

Det har ikke vært avholdt fysiske styremøter i 2021, men det har vært mye kommunikasjon pr
telefon i tillegg til 3 Teams møter.
Valgkomiteen 2021
•
Hildegun Sverdrup
Interiørkomite 2021
•
Berit Larsen – leder
•
Mia Berge
•
Linda Nordbø Rugland
Kystleden
Songvår Fyrstasjon er en del av kystleden i Norge. I Agder er vi med i Kystled Sør. Vi har levert
flere innlegg på facebooksiden til Kystled Sør i 2021 og Geir Smebøle har skrive- og
publiseringsrettigheter på siden. Takk til Maiken Flågan ved Bragdøya Kystlag som nå er primus
motor for facebooksiden.
Verftet i Ny Hellesund
Vi er ikke kommet så mye lenger i samarbeidet med Verftet i Ny Hellesund om et begrenset bruk
av fyrstasjonen. Gjennom arbeidet med ny besøksstrategi for landskapsvernområdet arbeides det
nå på nytt med tanker om felles aktiviteter til glede og nytte for Verftet og SFV. Det er opprettet
kontakt med ny driver av kafeen på Verftet, som er interessert i et samarbeide.
Informasjon til medlemmene
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Informasjon til medlemmene har i 2021 i all hovedsak vært lagt ut på vår facebookside. Vi har
ca 950 medlemmer på denne siden. Vår hjemmeside: songvaarfyrstasjon.com. Det har vært sendt
ut medlemsinfo 2 ganger til de som er registret med e-post adresse. På begge disse kanalene
legges det ut årskavalkade i form av bilder, produsert av Linda Rugland.
Medlemskap for Songvaar Fyrs Venner
•
Forbundet Kysten via Søgne kystlag www.kysten.no
•
Norsk Fyrhistorisk Forening
•
Fritidsnytt i Søgne
•
Redningsselskapet
Informasjon
•
Hjemmeside: www.songvaarfyrstasjon.com
•
Facebookside: Songvaar Fyrs Venner
•
Twitter:
Songvaar Fyrs Venner
Brosjyren
Det er ikke gjort endringer i brosjyren i 2022.
T-skjorter
Vi har nå kun få t-skjorter igjen og vil igjen søke støtte til nye. Vi ønsker også å få den nye logoen
til banken på armen.

Søgne 30/1-2022
Frank Larsen
(sign)

Geir Smebøle
(sign)

Per Belland
(sign)

Rolf Brandtenborg
(sign)

Linda Nordbø Rugland
(sign)

Terje Olsen (vara)
(sign)

Solveig Eikild (vara)
(sign)
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