
 

 

Træskohage Fyrpasser Laug 
Fyrmesterens årsberetning 2022 

 
Træskohage Fyr blev renoveret i løbet af 2017 og 2018 og i forbindelse hermed blev ”Træskohage 
Fyrpasser Laug” etableret af Lokalrådet for at sørge for, at Fyret fremover fremstod ren og pæn 
og at stien derud, omgivelserne og Fyret blev vedligeholdt i nødvendigt omfang. 
På grund af Coronasituationen er der ikke afholdt generalforsamling i Lokalrådet siden. 
 
Bestyrelsen i Fyrpasserlauget består i 2022 af følgende, i henhold til vedtægterne: 
  
 Ole Lyse (Stouby og Omegns Lokalråd) Fyrpasser 
 Linda Peitersen (Stouby og Omegns Lokalråd) Fyrpasser 
 Preben Hansen (Vejlefjord) Fyrpasser 
 Mogens Dam (Stouby Lokalarkiv) Fyrmester 
 Karen Mærkedahl, Træskohage, Fyrpasser 
 Carsten Sigvert, Himmerigshuset, Fyrpasser 
 
Aktiviteter 
 
Der har været en forespørgsel på Facebook om hvad navnet “Træskohage” Betød. Navnet “Træ-
skohage” viser tilbage til “Trædeskov”, idet “træde” betyder trætte eller proces. 

 
I maj 2020 er der blevet opsat ge-
lænder ved trappen, så det er sik-
rere at gå op til Fyret 
 
 
   
 
 
 

Der har været etableret “julelys” i Fyret hvert år, da der har været 
opsat lyskæder på batteri i Fyret i en periode omkring Jul, til stor 
glæde for mange. 
TV2 og TVSyd har besøgt Fyret og lavet TV udsendelser herfra. 
Ole Lyse har flere gange været ved Fyret med ”Salatfadet” med 
forskellige gæster, bl a nytilflyttere. 
Preben har sat to affaldsbeholdere op på arealet ved Fyret. 

Fyrmesteren har fået Fyrmesterkasket via fmd for Hirtshals Fyrs Venneforening 
Lokalrådet har fået bevilget penge til tre sæt bænke/borde, som skal samles og sættes op ude 
ved Fyret snarest. 
Arealet omkring Fyret er blevet udmatrikuleret og har fået selvstændig adresse: Sanatorievej 14a 
 
Fyrmesteren har lavet et hæfte om renoveringen af Fyret. Det er til salg i Fyret for 40 kr, og der er 
solgt ca 40 indtil nu. Halvdelen af indtægterne fra hæftesalget går til Fyrpasserlauget, og halvde-
len til Lokalarkivet for trykning. Der er også lavet en MobilPay mulighed, så folk kan give en skil-
ling til vedligeholdelse, håndsprit m m. Der er kommet ca et par tusinde ind på den måde. 
Der er opsat kopier af de gamle Fyrtegninger i Fyret. 
Der har været rigtig mange besøgende, og Fyret er stadig et stort trækplaster for omegnens be-
boere, turister og Vejlefjords gæster. 
 
Ellers er der løbende tilsyn med fyret, opsætning af håndsprit, fejning og rengøring, da de mange 
gæster medfører at der bliver slæbt en masse sand ind i Fyret. 
Dørene er blevet efterset af ”Sanne Maler”. 
 
Derudover har der været afholdt ”Fyraftensmøder” i fornødent omfang. 
 
Den 21/4 2022 
Fyrmester 
Mogens Dam 


