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Bygningskulturuge 2019 Hjørring, 3.-9. maj
Det er en samling af spektakulære begivenheder, der fylder
dette nyhedsbrev. Jeg vil begynde med den bygningskulturuge, som vores forening har taget initiativ til. Den er i forberedelsesfasen blevet en stor succes, da over 20 arrangører
har meldt sig under fanerne og lavet arrangementer om den
bygning eller det område, de bor i eller har tilknytning til.
Nu håber vi, at afviklingsfasen bliver lige så vellykket.

"Havnerundfart og byvandring i Hirtshals"
er også et arrangement i bygningskulturugen.

Ligeså restaureringen af Villerups avlsbygninger, …

Der er arrangementer fra Hirtshals til Vrå og fra Løkken til
Bindslev. Her er noget af det, man kan blive klogere på: Udviklingen af Hjørring midtby, Løkkens historie, skoleplaner i
Vrå, restaureringen af Herregården Odden, omdannelsen af
fabriksbygning til domhus for Retten i Hjørring, bevarende
lokalplan på vej for Svanelundskvarteret, meget oprindeligt
bevaret 100-årig privatbolig, gymnasiets just afsluttede tilog ombygning, foredrag om Bedre Byggeskik i Vendsyssel.
Men det er kun en mindre del af det samlede program.
Med initiativet ønsker vi at skærpe lokalbefolkningens opmærksomhed på bygningskulturen i det nære miljø, og
tidspunktet for ugen giver deltagerne i Landsforeningens
årsmøde weekenden umiddelbart efter mulighed for at lægge
et par dage på, når de alligevel skal til landets nordligste
egne.
Hele ugens program kan man finde på FBL-Hjørrings
hjemmeside: http://www.fblihjoerring.dk/. De enkelte arrangementer er også oprettet som begivenheder på Facebook. Like og del endelig, så så mange som muligt bliver
opmærksomme på arrangementerne og kan få glæde og fornøjelse af dem.

… og Børglum Kloster, som også byder
på kaffe.
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Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur – Årsmøde 2019, 10.-12.maj
Umiddelbart i forlængelse af Bygningskulturugen afholder Landsforeningen sit årsmøde,
som FBL-Hjørring har arrangeret. Mens Bygningskulturugen er åben for alle, er årsmødet
kun for foreningens medlemmer – også medlemmer af lokalforeninger som FBL-Hjørring.
Fredag eftermiddag er der rundvisning i Amtmandsboligen og på Teatret efterfulgt af en
reception, hvor Hjørring Kommune er vært; om
aftenen er der byvandring. Lørdag formiddag
sættes der fokus på livet i bymidten, inden der
om eftermiddagen er generalforsamling eller
skulpturvandring og besøg på kunstmuseet og
historisk museum. Søndag er der mulighed for en bustur rundt i kommunen.

Amtmandsboligen, tegnet af Hack Kampmann

Man kan tilmelde sig hele weekenden eller dele af den. Programmet fremgår af det netop udkomne nummer af ”by&land” og Landsforeningens hjemmeside, men sammen med dette nyhedsbrev fremsender jeg også weekendens program, som vi har sendt det til Landsforeningen. Tilmelding sker på Landsforeningens hjemmeside.

Fredede huse på Nørre Torv

Provstegården, en del af det historiske museum

Hjørring Kommunes Arkitekturpris 2019
Hjørring Kommune uddeler sin Arkitekturpris hvert andet år. Det
sker igen i år på den 1. oktober. Skulle der blandt medlemmerne være nogen, som kender til et byggeri fra det seneste par år, der kunne
kandidere til prisen, vil vi meget gerne have et praj.
Sommerhus i Løkken,
prisvinder 2017
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