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International Work Camp på Bovbjerg Fyr:
Så er spændingen udløst !
Vi har fået 12 tilmeldinger til International Work Camp d. 21. til 31. juli 08
– og vi har fået tilsagn om nok sponsorkroner og økonomiske tilskud!
Deltagerne kommer fra 8 lande, nemlig Spanien, Rusland, Tyskland, Serbien, Korea, Frankrig,
Tjekkiet og Tyrkiet.
Det er tilmeldt et par drenge og resten piger, alle i alderen mellem 20 og 30 år og lejrsproget er
engelsk.
Sponsorerne er:
Lemvig Kommune
20.000 kr
Cheminova
2.000 –
Lions, Lemvig
2.000 –
Vestjysk Bank, Lemvig
3.000 –
Lemvig Ungdomsskole har venligst udlånt deres minibus til os, Thise Mejeri har sponsoreret
overnatning til de unge mennesker, og så har vi fået tilsagn om 57.400 kr fra
Fødevareministeriets kulturpulje til sommerens dansearrangementer på Fyret, herunder MSlejrens afslutningsfest onsdag aften den 30. juli ! Det er jo bare herligt !
En stor TAK til alle sponsorerne !
Vi håber,
- at rigtig mange vil kigge forbi Fyret, mens arrangementet løber af stablen –
- at I alle vil deltage i den åbne afslutningsfest onsdag aften den 30. juli kl. 20.00, hvor vi bl.a.
synger og danser og fester på anden vis med vore udenlandske gæster og andre besøgende!
Bovbjerg Fyr´s støtteforening er officielt vært for lejren – vi glæder os rigtig meget !
Venlig hilsen
Laurits Vemmelund
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Malelørdag den 24. maj:
Først hed det maleweekend, men det endte med malelørdag, for enten var vi så mange at én
dag var nok, eller også var vi bare super effektive. Måske lidt af hvert.
I hvert fald var vi 25 frivillige i arbejdstøj der mødte op på fyret lørdag formiddag i det
smukkeste sommervejr, klar til at tage fat. Først naturligvis en fællessang, så inddeling i tre
hold: rengøring af tårnet indvendig, maling af det pudsede murværk (undtagen tårnet fra "1. sal"
og op - det trængte knap så meget og
venter til en anden god gang) og maling af
vinduer.
Nogen havde gjort et større forarbejde
med dels at banke løs puds af murene, dels
pudse op så murværket var klar til at tage
imod den helt rigtige fyr-røde
silikatmaling.
Vi kom på vinduesholdet, og dér var der så
meget at se til at det knap lod sig gøre at
følge med i hvad de andre hold lavede. Dog
kunne vi ikke undgå at lægge mærke til
den store lift som, virtuost styret, gjorde
det muligt for malere af begge køn at nå
hver en plet på murene med pensler og malerruller.
De seks på vinduesholdet delte sig: tre tog sig af vinduerne og havedøren på sydsiden af
sydfløjen, tre - deriblandt vi - gik i lag med fire af de mest medtagne vinduer i gården, på
tårnsiden.
Vinduerne mod haven er forholdsvis moderne termovinduer. Det siges at de nuværende vinduer i
hele fyrmesterfløjen har erstattet de oprindelige vinduer efter en brand i nyere tid. "Vores"
vinduer i gården var - efter Ellens udsagn - nogle af de helt oprindelige fra fyrets opførelse i
1877. De trængte til en kærlig hånd - og fik det. Da det første hold var fuldt færdig med
arbejdet, var vi ikke nået længere end til fjernelse af løs maling og kit, slibning,
linoliebehandling og kitning. Men fyraften indtraf sådan set belejligt, for selve malingen bør
først ske når det nye kit er nogenlunde fast - efter et par uger.
"Vores" vinduer blev altså først færdige flere uger efter
malelørdag. Nu står de der til gengæld med den rigtige fyrgrønne farve i oliemaling. Men er arbejdet med gamle vinduer
mere besværligt end med moderne ditto, så er glæden ved det
færdige resultat til gengæld så meget større, vil vi påstå. Det er
som om man mærker noget af stedets historie når man står der
og bakser med de gamle vinduer. Det giver noget igen. Og
selvfølgelig bliver de ikke fuldstændig som nye, men - hvis vi må
citere Ellen endnu en gang - "man må godt kunne se på gamle
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vinduer at de er gamle".
Som sagt, så savnede vi overblikket til at kunne fortælle om alt hvad der blev lavet på fyret den
lørdag. Men det blev en forskønnelse som er til at få øje på. Det er vist ikke for meget sagt.
Alle vi der var med, kan takke hinanden - og sponsorerne - for et flot resultat. Og tak til holdet
bag den lækre og hyggelige frokost.
Takket være sponsorer og frivillige kom hele aktionen til kun at koste en tiendedel af det
budgetterede, og der vil i dagspressen blive udsendt en speciel tak til alle sponsorerne
Susanne og Karl

Nogle flere betragtninger om vinduer på fyret:
Som ovenfor beskrevet er der flere slags vinduer på fyret. Nogle går helt tilbage til fyrets
opførelse for 131 år siden (nordfløjen og forbindelsesgangen); de fleste af dem har forsatsruder.
Andre er moderne erstatninger med termoruder (fyrmesterboligen).
Vi mener at de gamle vinduer bør bevares. Man kan betragte fyret som en
historisk bygning (som egentlig burde fredes), samtidig med at den også skal
fungere i dag, endda på en ganske anderledes måde. De gamle vinduer passer
til det gamle fyr. Det ser man klarere nu hvor nogle af dem har fået en
opfriskning.
Men de er desværre ikke blevet passet alt for godt i årene der er gået. Det
betyder blandt andet at mange af dem ikke kan lukkes op. Hvis der bliver
mulighed for at ofre penge på vinduerne, bør det undersøges af kompetente
fagfolk om de gamle vinduer kan renoveres. Alternativt bør der laves kopier af
de gamle vinduer - med forsatsruder eller med den elegante løsning med såkaldt optoglas, et
ekstra lag glas koblet på vinduets inderside, næsten ikke synligt (se det på Nørre Vosborg!).
Både forsatsrude- og optoglasløsningen siges at være energiøkonomisk overlegne i forhold til
termoruder. Både energiøkonomisk og æstetisk vil det være at foretrække at ALLE vinduer på
fyret med tiden bliver "gammeldags" vinduer med optoglas eller forsatsruder.
Fyret er enestående. Det fortjener at få den optimale vinduesløsning.

/ Susanne og Karl

Kunstudvalget:
Vi nærmer os nu afslutningen på første års udstillinger af kunst og kunsthåndværk. Mere end 60
kunstnere har deltaget, fortrinsvist vestjyder eller kunstnere med tilknytning til egnen omkring
Bovbjerg. Der er blevet solgt rigtig meget fra de 10 månedsudstillinger – til glæde for såvel
kunstnerne som Bovbjerg Fyr, der jo høster 20% af salgspriserne.
Initiativet har høstet mange roser – vi tror faktisk, at det har været så stor en succes, at vi godt
tør fortsætte en sæson mere med start her til oktober.
Vi har allerede tilsagn fra mere end 30 kunstnere til den kommende sæson – men der er stadig
plads til flere, så skulle nogen kende nogen osv. ja, så lad os høre nærmere. Tilmeldingsskemaer
fås på FYRET eller vemmelund@ferringby.dk
Venlig hilsen
Laurits Vemmelund
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Arrangementer:
Folkemøde d. 1. juni 2008
Og hvor var det godt, at fyret har stået flot
rødmalet til det store folkemøde om placering
af et vestjysk storsygehus. Fondsbestyrelsen
har tænkt sig at tage traditionen med
folkemøder op, og arrangerer store møder
hver Grundlovsdag på Bovbjerg Fyr.
Grundlovsdag d. 5. juni 2008
Så på den rigtige grundlovsdag havde vi sang,
dans og taler på græsset sydvest for fyret.
Vi har haft foredrag om vindenergi, haft forskningens døgn og danset i haven og fyrmesterens
stue.
I fremtiden er der følgende arrangementer på bedding:
Søndag d. 20.7.: Hvis vejret tillader det, vil de internationale kor, der besøger landet til
verdenskorsymposiet synge fra gravhøjen – hold øje med mailen!
Mandag d. 21.7.: Den internationale work camp begynder
Fredag d. 25.7.: 6-800 Nimbusser kører forbi fyret og køber kaffe og kage
Onsdag d. 30.7. kl. 20: Farvelfest for de 12 internationale ung-arbejdere. Kom og se kunst, hør
musik, dans, drik og hør mer musik og dans igen i verdensånden på Bovbjerg Fyr.
Søndag d. 3.8. kl. 14: Fernisering på august-kunstnernes udstilling. Vi laver en underholdningsfernisering med musik, sange, morskab og forfriskninger.
Søndag d. 31.8. kl. 14: Fernisering på september-kunstnernes udstilling
Lørdag d. 20.9. kl. 16: Kartoflens og sangens år fejres i Ferring kirke og på Bovbjerg Fyr. Fælles
arrangement med Ferring menighedsråd og Vestjysk Gastronomi.
Har I forslag til arrangementer, så kom med dem.
D. 21. juni 2009 viser Hardsyssel efterskole akrobatik. Måske skal vi have flere etik-møder med
politikere? Måske skal vi have mere sang, dans og debat? Måske vil I lære mere om vedvarende
energi. Brug fyrets mulighed til at få lavet lige de arrangementer, som I går og drømmer om!
På arrangementsgruppens venlige vegne,
Ingeborg
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Økonomi mv.
Fonden Bovbjerg Fyr har fået ny formand. Niels Jørgen Hyldgaard fratrådte i marts – og på
fondsbestyrelsesmødet d. 30. maj blev Bjørn Albinus konstitueret som formand og som del af
Bovbjerg Fyr ApS’ direktion – sammen med Laurits Vemmelund og Ingeborg Svennevig.
Fondsbestyrelsen besluttede efter en længere drøftelse at fastansætte Ingeborg Svennevig som
daglig leder af Bovbjerg Fyr projektet – fyrmoster.

Støtteforeningens økonomi:
Den kan der kun siges noget positivt om. Det var en god idé med at sende girokort ud først på
året, og de fine arrangementer har også gjort sit til, at vi har medlemsfremgang. Fra, at der i
2006 var 139 medlemmer, steg vi i 2007 til 305, og pr. dato er der faktisk 369 personer, der har
betalt.
Vi vil selvfølgelig gerne have flere medlemmer, for der er nok at bruge penge til vedrørende
vedligeholdelsen, og der skal ligeledes købes forskelligt materiel. Vi bidrager med tilskud til
konkrete ting, så det er synligt for støtteforeningens medlemmer, hvad vi bruger pengene til.
Senest har vi bidraget med kr. 10.000 til maling m. v.
Hver måned står Støtteforeningen for det lille arrangement, der er, når der holdes fernisering i
forbindelse med en ny kunstudstilling. Vi er vært for lidt snacks, vin og sodavand – ikke det helt
store, men det falder i god jord hos både udstillere og gæster.
Med hensyn til at hverve nye medlemmer vil vi gerne, at de nuværende spreder rygtet om det
gode formål og det skjønne sted her i det vilde vesten. Vi kan jo kun sende girokort til de
adresser, vi kender, så måske kunne lidt agitation i medlemsskaren give en ekstra tilgang. Der
kan jo henvises til Støtteforenings konto i Vestjysk Bank, 7730-1147581, hvor man kan indsætte
kontingentet, opgive navn, adresse og evt. e-mail. Det er kr. 125.-.
Vi forbereder en lille hvervekampagne senere, men vi får en del nye medlemmer ude på fyret,
når der afholdes arrangementer/eller er besøgene til café og kunstudstilling.
Egentlig kunne undertegnede tænke sig lidt respons på, om vi skal gå over til PBS-opkrævning. Er
det OK med girokortet, eller skal vi lade os PBS-registrere. Det koster lidt arbejde og lidt penge,
men giver ikke flere medlemmer. Som det er nu, er der også arbejde ved sagen, men den
kontakt, som det giver til medlemmerne, mener jeg, er absolut positiv. Lad mig få en melding,
hvis nogle har kommentarer – eller gode idéer i relation til at skabe medlemstilgang.
Som nogle ved, svarer jeg som regel på de mails, jeg immervæk får.
God sommer ! / Kasserer m. v. / Henning
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