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2013 stod i høj grad i renoveringens tegn.

Det lykkedes i løbet af året at få fremskaffet de 4,5 millioner kr. som var nødvendig for at kunne sætte projektet i 

gang. Så sent som ved sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien sad vi og manglede over 2 mio., men under 

bestyrelses mødet tjekkede vi postkassen, og der var brev med donation på 1,75 mill. fra A.P. Møller.

Dette vakte stor glæde, og de sidste penge blev

Obels fond.

Der blev udarbejdet et grundigt udbudsmateriale, som blev tilsendt 3 

forskellige håndværkere pr. fag

alle entrepriser gik til håndværksmestre fra Jammerbugt komm

4/10 afholdt vi en vellykket "igangsætningsevent", hvor der var mange gæster, 

herunder politikere, repræsentanter for fondene osv., hvor projektet blev 

præsenteret for offentligheden. Ved denne lejlighed fik borgmester Mogens 

Gade æren af at 

smadre en rude i en af cellerne. Disse 

vinduer skulle alligevel skiftes ugen efter. 8. november flyttede vi inventaret 

fra Tinghuset til opmagasinering i kælderen under kommunekontoret i 

Fjerritslev. Dette skete med god hjælp af friv

 

 

Renovering startet januar 2014. 

Renoveringen startede for alvor efter nytår, og kører for nærværende på fuld blus. Der er 

et godt samarbejde med arkitekt Søren Kibsgaard, håndværkerne og byggeudvalget. Vi 

holder budgettet, og har endog haft mulighed for at lave forbedringer som ikke var tænkt 

fra starten. Således bliver alle gulve nu isoleret.

Af aktiviteter i øvrigt kan nævnes; diverse foredrag, 

sangaftner, møder, aa møder, øvelokaler hvor unge 

kan øve i fritiden, forskellige rundvis

udlejning til selskabelige arrangementer, samt 

naturligvis udlejning til kulturskolen som hver uge har 

haft 120 elever til undervisning i det gamle fængsel. 

Pga. renoveringen har vi ikke arrangeret en hel 

masse foredrag og arrangementer, men

koncentreret os 

renoveringsprojekt.

En stor tak skal lyde til til de frivillige hjælpere, medlemmerne, håndværkerne, 

kommunen og arkitekten og alle som har ydet en indsats. Tak for det gode 
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2013 stod i høj grad i renoveringens tegn. 

Det lykkedes i løbet af året at få fremskaffet de 4,5 millioner kr. som var nødvendig for at kunne sætte projektet i 

Så sent som ved sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien sad vi og manglede over 2 mio., men under 

bestyrelses mødet tjekkede vi postkassen, og der var brev med donation på 1,75 mill. fra A.P. Møller.

Dette vakte stor glæde, og de sidste penge blev kort efter skaffet fra bl.a. C.W. 

Obels fond.  

Der blev udarbejdet et grundigt udbudsmateriale, som blev tilsendt 3 

forskellige håndværkere pr. fag-entreprise. Licitation blev afholdt 29/10, og 

alle entrepriser gik til håndværksmestre fra Jammerbugt komm

4/10 afholdt vi en vellykket "igangsætningsevent", hvor der var mange gæster, 

herunder politikere, repræsentanter for fondene osv., hvor projektet blev 

præsenteret for offentligheden. Ved denne lejlighed fik borgmester Mogens 

Gade æren af at "klippe snoren" ved at 

smadre en rude i en af cellerne. Disse 

vinduer skulle alligevel skiftes ugen efter. 8. november flyttede vi inventaret 

fra Tinghuset til opmagasinering i kælderen under kommunekontoret i 

Fjerritslev. Dette skete med god hjælp af frivillige medlemmer.  

Renoveringen startede for alvor efter nytår, og kører for nærværende på fuld blus. Der er 

et godt samarbejde med arkitekt Søren Kibsgaard, håndværkerne og byggeudvalget. Vi 

og haft mulighed for at lave forbedringer som ikke var tænkt 

fra starten. Således bliver alle gulve nu isoleret. 

Af aktiviteter i øvrigt kan nævnes; diverse foredrag, 

sangaftner, møder, aa møder, øvelokaler hvor unge 

kan øve i fritiden, forskellige rundvisninger og lidt 

udlejning til selskabelige arrangementer, samt 

naturligvis udlejning til kulturskolen som hver uge har 

haft 120 elever til undervisning i det gamle fængsel. 

Pga. renoveringen har vi ikke arrangeret en hel 

masse foredrag og arrangementer, men i stedet 

koncentreret os om fremskaffelse af penge samt styring af det store 

renoveringsprojekt. 

En stor tak skal lyde til til de frivillige hjælpere, medlemmerne, håndværkerne, 

kommunen og arkitekten og alle som har ydet en indsats. Tak for det gode 

samarbejde omkring renoveringen af Tinghuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VEND ! 
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Det lykkedes i løbet af året at få fremskaffet de 4,5 millioner kr. som var nødvendig for at kunne sætte projektet i 

Så sent som ved sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien sad vi og manglede over 2 mio., men under 

bestyrelses mødet tjekkede vi postkassen, og der var brev med donation på 1,75 mill. fra A.P. Møller. 

kort efter skaffet fra bl.a. C.W. 

Der blev udarbejdet et grundigt udbudsmateriale, som blev tilsendt 3 

entreprise. Licitation blev afholdt 29/10, og 

alle entrepriser gik til håndværksmestre fra Jammerbugt kommune. Allerede 

4/10 afholdt vi en vellykket "igangsætningsevent", hvor der var mange gæster, 

herunder politikere, repræsentanter for fondene osv., hvor projektet blev 

præsenteret for offentligheden. Ved denne lejlighed fik borgmester Mogens 

Renoveringen startede for alvor efter nytår, og kører for nærværende på fuld blus. Der er 

og haft mulighed for at lave forbedringer som ikke var tænkt 

Af aktiviteter i øvrigt kan nævnes; diverse foredrag, 

sangaftner, møder, aa møder, øvelokaler hvor unge 

naturligvis udlejning til kulturskolen som hver uge har 

haft 120 elever til undervisning i det gamle fængsel. 

om fremskaffelse af penge samt styring af det store 

En stor tak skal lyde til til de frivillige hjælpere, medlemmerne, håndværkerne, 

kommunen og arkitekten og alle som har ydet en indsats. Tak for det gode 
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Kommende arrangementer: 

19/9 2014: Indvielse af det nyrenoverede Tinghus 

4/4 2015: Stor udstilling og workshops i samarbejde med Besættelsestidens Han Herred i anledning af 70-året for 

krigens afslutning. 

Der er planer om diverse foredrag og arrangementer, som der vil blive orienteret nærmere om. 

Planerne er bl.a.: 

• Sangaftner og Bytinget fortsætter 
• Åben hus arrangement, herunder foredrag om husets historie 
• Kulturelle arrangementer 
• Børnekulturelle arrangementer 
• Foredrag 
• Samarbejde med Kulturelt Samvirke 
• Små klassiske musikkoncerter 
• Øget samarbejde med forskellige foreninger i området 
• Udstillinger 
• Vielser skal kunne foretages i bygningen 
• Huset skal være en del af ”Fjerritslev´s ansigt”. 
• Hjemmesiden benyttes fortsat primært til at oplyse om aktiviteter mv. 

 

 

Tak for jeres opbakning som medlemmer. DET BETYDER ALT! 

 

Pva. bestyrelsen 

Per Gregersen 

Formand 

 


