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Siden sidst
 cafeen åbnede d. 11 juli og er åben hver eftermiddag med frivillig arbejdskraft
 Nordhuset er malet og klargjort til udstillinger med lys og lister
 andet hold af udstillere holdt fernisering søndag d. 30. september
 Fyrmesterboligens overetage er åbnet og malet og kan nu lejes ved henvendelse
til bovbjergfyr@ferringby.dk
 samme hus er indrettet til udstilling med lys og lister
 der var fernisering på billedfortælling fra Christiansø ”Øen i havet” lørdag d. 6.
oktober (udstillingen er støttet af kulturelt samråd i Lemvig Kommune)
 Kystdirektoratet har lavet udstilling i opgangen til tårnet og i gårdspladsen om
kystsikring før og nu
 stalden er indrettet til udstilling, men mangler stadig lidt belysning
 vi har haft vores første formidlingsture én med kystdirektoratet og én med
Ellen Damgaard og Ulrik Geldermann, der ledte en flok i mørket langs
stranden d. 6. september
 vi har ansøgt regionen om midler til – sammen med kommunerne, Samsø
Energiakademi og Brintcenteret i Herning – at lave en energisafari over
Midtjylland
 vi har søgt og fået fritagelse for betaling af ejendomsskat (vurderingen på fyret
er 3,2 mio. kr.)
 vi har fået lavet de første legeredskaber i haven
 Lemvig Gymnasium har lavet en fotokonkurrence om 'himlen over Bovbjerg'.
Der vil blive udkåret en månedlig vinder, og billedet vil kunne ses på vores
hjemmeside og på gymnasiet. I maj laver vi en udstilling af billederne –
kandidater og vindere!
Arrangementsprogram for efteråret ´07:
Søndag d. 30. september kl. 14 - 16: Fernisering i Nordhuset
Kunstnerne er:
Anne Kildegaard, Dybe
Anne Bjerre, Resen
Iver Iversen, Houe
Marit Strøm Mortensen, Struer
Lene Ørgaard, Hygum
Anne Marie Nielsen, Vandborg

Lørdag d. 6. oktober kl. 14-16: Fernisering i Fyrmesterboligen kl. 14
”Øen i havet” d. 6.10. - 2.12.2007
En billedfortælling fra Christiansø af fotograf Helga

Theilgaard
Mandag d. 10. oktober kl. 20: Helga Theilgaard om ”Øen i havet”
Fredag d. 12. oktober kl. 18.30: Ud på tur i mørket med Ulrik Geldermann
Fredag d. 19. oktober kl. 15 - : Henning Ahle Fjord, Vestjyske fortællinger og
filosofiske tanker
Fredag d. 26. oktober kl. 15 - : Henning Givskov, Om urter til snapse – med
smagsprøver
Fredag d. 2. november kl. 17 - : Ferring Kirke, Gunda Jørgensen fortæller for
børn og barnlige sjæle om Alle Sjæles Dag. Derefter
vandring til fyret. Middag og flere uhyggelige
historier, før vi går tilbage til bilerne.
Tilmelding nødvendig
Fredag d. 9. november kl. 15 - : Mette Lund Andersen, Lemvig Museum – frit fra
leveren
Fredag d. 16. november kl. 15 - : Karen Marie Germann, Fif om Vestjysk
gastronomi
Fredag d. 23. november kl. 15 - : Jens Hagelskjær og seminariestuderende fra
CVUmidtvest, Kom og prøv en udeskole og lær mere
om havet
Fredag d. 30. november kl. 15 - : Anders Bune, om den Lokale AktionsGruppes
strategi for landdistriktsudvikling i Lemvig kommune
Søndag d. 9. december kl. 14-16: Fernisering i Sydbygningen
Kunstnerne er:
Lis Jensen, Venø
Lisbeth Daugbjerg, Lemvig
Ole Mejer, Struer
*De 3 første lørdage og søndage i december: Åbne værksteder, hvor du kan få
professionelle til at lave dine ”hjemmelavede”
julegaver
Kunstnerne er:
Lho Jansberg, Trans
Tina Fjeldmark, Trans
Anne Marie Nielsen, Vandborg
Bodil Havskov, Vandborg
** og??
Fredag d. 7. december kl. 15 - : Jens Frydendahl, Niels Bugges sidste rejse og
historier fra Hald
*Fredag d. 14. december kl. 15 - : Klaus Thomsen, Om verdens bedste kaffe ???

* ej helt på plads...
Bovbjerg Fyr på længere sigt
Sommeren har givet nyttig indsigt i, hvordan fyret bruges, når der er mennesker i det.
Vi satser fortsat på at være et mødested for folk fra nær og fjern, der gerne vil
inspireres til udvikling og sjove ideer. De spor, vi følger er:
 indretning af uderummet, så folk får lyst til at bevæge sig og måske lære lidt
om kyst, landbrug, geologi, stjerner, vind el.a. Vi vil også flytte P-pladsen fra
skrænten og op i fyrpasserhaven, så arealerne foran fyret bliver mere
sammenhngende. Der skal naturligvis stadig være plads til at få biler kan holde
og se solnedgang ned ved skrænten. Cykelstien til Ferring – Strande skal også
forbedres.
Jeg vil gerne lave en email-gruppe om friluftslivet. Er du interesseret? Så send
en mail til bovbjergfyr@ferringby.dk
 nye partnerskaber i læring. I første omgang har vi været med til at danne et
partnerskab mellem CVUmidtvest, Kystdirektoratet og Skov- og
Naturstyrelsen, så der er blevet lavet et undervisningsforløb: Sømdrenge og
Hjelmepiger, der kan ses på Kystdirektoratets hjemmeside. Vi håber fyret kan
danne ramme om mere af samme slags – så er vi nemlig mødested mellem ny og
gammel viden; så natur og kultur kan sanses på ny.
 vedvarende energiforsyning til almindelige mennesker med almindelige (gamle)
huse. Fyret skal udvikle sig et demonstrationssted, hvor man kan komme og
lære helt almindelige erfaringer med vedvarende energi – hvor dyrt er det at få
lavet, hvad sparer man i driften, hvor godt virker det efter 5-10-15 år? Hvordan
kan man lave det, så det ikke ødelægger det idylliske, sjælfyldte, gamle hus?
 kunstudstillinger og arbejdende værksteder for folk fra især nær – men også
fjern. Vi har fået tilmeldinger fra kunstnere fra nu og frem til september '08.
Men der er stadig plads til flere udstillere, hvis du selv er interesseret eller
kender nogen, der er. Send en mail til bovbjergfyr@ferringby.dk
Husk at betale
Betal jeres kontingent for 2007. I bliver ikke opkrævet! Konto nr. er 7730–1147581
(vestjysk bank) – husk mailadresse, hvis I har en.
Hjemmesiden
Og huske at tjekke hjemmesiden for nyheder www.bovbjergfyr.dk
Ingeborg 9.10.07

