Nyhedsbrev nr. 2 i 2009
Forår og sommer på Bovbjerg Fyr
Nu kommer foråret, og dermed er der skiftende kunstudstillinger hver måned. Hvis man kommer til
ferniseringerne, kan man møde kunstnerne og høre dem fortælle om deres værker. Kunstnerne
kommer fra hele landet, men de lokale står stadig stærkt.
I Pinsedagene fra 30. maj til 1. juni er der ”Kultur til kanten”. Om mandagen har vi kåring af
vinderen af foto-konkurrence mellem eleverne på Lemvig Gymnasium. De har fotograferet vand.
Hele pinsen kan man købe lodder i et kunstlotteri til fordel for fyrprojektet. Mandag kl. 16 trækkes
vinderne af de skænkede kunstværker. Vi holder åbent fra 11 – 17 i cafeen og udstillingerne.
Så bliver det Grundlovsdag, som Bovbjerg Fyr fejrer med et folkemøde med taler og fællessang.
Det er fredag den 5. juni. Temaet er ”Danmark i krig – er vi holdt op med at tale sammen?”.
Aftenens hovedtaler er forhenværende chef for PET Hans Jørgen Bonnichsen; han er kendt for sit
humanistiske sindelag og sit uforfærdede mod til at sige fra over for fremmedhad og uretfærdighed;
i februar 2009 blev han kåret som Årets Idealist af dagbladet Politikens læsere. De andre talere er
forsvarsminister Søren Gade og sognepræst Gunda Jørgensen. Det bliver en aften med fællesskab
og fællessang – og med holdninger og meninger, som man kan tænke over bagefter. Programmet
begynder 19.30 og varer til solnedgang lidt over kl. 22. Vi satser på godt vejr, så alt kan foregå
udendørs.
Hvis vejret bliver godt, så kan man være heldig at se Hardsyssel Efterskoles akrobater stille op –
ude i haven – oven på hinanden. Det sker søndag den 21. juni kl. 15-16. Og hvis vejret ikke er
godt, så kan man jo bare gå ind i caféen og få en kop kaffe med hjemmebagt brød.
Der bliver også noget for de rigtig modige. Hver onsdag i juli måned kl. 14-16 er der rappelling
fra fyrtårnet og klatring på Bovbjerg Klint. Måske kan man også nå at være Spiderman på murene
ved fyrmesterens indgang. Det koster 100 kr., og der kan max være 20 deltagere. Så måske skal
man både være modig og hurtig.
Alle torsdage i juli og den første torsdag i august kl. 18-21 prøver vi noget nyt på Bovbjerg Fyr,
nemlig Fællesspisning. Det sker i samarbejde med Lystbækgård (Vestjyske delikatesser). To
aftener vil Karen Marie Germann (kokken) fortælle om, hvordan man laver lækker mad af vestjyske
råvarer. Thise Mejeri har sponseret oste til spisningerne og to aftener vil der være rundvisning på
ostelageret lige bag ved fyret. De sidste to torsdage (og alle aftenerne ind i mellem) er der cirkus på
kanten, arrangeret af Odin Teatret. Lyder det ikke fantastisk? Hold øje med annoncer og
hjemmeside i sommerens løb og tag dine venner med. Der bliver tilmelding!
Søndag den 12. juli kl. 13.30-16 tager Terkel Berg-Sørensen folk med på en slentretur fra Ferring
til Bovbjerg og tilbage igen. Han begynder ved Groves mindesten og fortæller om alt, hvad man kan
se på turen langs stranden op til fyret og tilbage igen.
Hold øje med annoncer, opslag og hjemmeside. Der kan komme noget nyt, eller ændringer i
programmet. Vi glæder os til at se hinanden i sommerens løb – gør vi ikke?

En god og en træls nyhed
Fondsbestyrelsen og ApS’et har besluttet, at vi har råd til at ansætte en medhjælp til cafeen på fyret.
Så d. 1. maj 2009 begyndte Anette Noe at tage magten over køkkenet i fyrmesterens bolig. Og det
går rigtigt forrygende. Anette laver sommermenu – og vi skal have flere slags kage til kunderne,
madkurve og frokostmenuer i juli, hvor vi regner med at holde åbent fra 11 – 17, hvis der er glade
kaffesjaskere nok. Har du lyst til en tre timers vagt eller to i fyrets cafe – det er utroligt hyggeligt –
så giv besked til Anette (anoe@bovbjerg-it.dk) eller Ingeborg (bovbjergfyr@ferringby.dk) – så får
du vagtplanerne ud til overvejelse.
Den trælse nyhed er, at Ingeborg har fået tilbudt et drømmejob et andet sted, end på Bovbjerg Fyr.
Man skulle jo ikke tro en værdig konkurrent fandtes. Fra d. 1. juli er Ingeborg frivillig blandt alle de
andre glade frivillige på Bovbjerg Fyr. Og allerede i næste uge samles fondsbestyrelsen for at
planlægge ansættelsen af Ingeborgs afløser.

Generalforsamling
Generalforsamlingen forløb i ro og orden – og som altid med vejret med os: højt solskin og glade
smil. I kan se referatet fra generalforsamlingen på hjemmesiden. Så her skal vi blot sige:
TUSINDE TAK TIL HENNING for kassererjobbet og medlemskontakten. Der er vist ikke én i
foreningen, som ikke har haft en levende eller elektronisk samtale med Henning? Og HJERTELIG
VELKOMMEN i bestyrelsen til Karl Erik Pedersen.
Vi har haft konstituerende møde i bestyrelsen og her blev det besluttet, at Ellen Damgaard overtager
formandsposten. Tove Lisby er næstformand, Karl Erik Pedersen er kasserer og Laurits
Vemmelund, Ellen Damgaard og Ane Margrethe Bjerre er Støtteforeningens deltagere i
fondsbestyrelsen.
Herudover fordelte bestyrelsen formandsposter i arbejdsgrupperne:
Cafegruppen: Anette Noe
Butiksgruppen: Anne Marie Nielsen
Kunstgruppen: Laurits Vemmelund
Arrangementsgruppen: Ellen Damgaard
Friluftsgruppen: mangler
Markedsføring og hjemmeside: Tove Lisby
Fyrets bygninger: Ellen Damgaard og Laurits Vemmelund

Som at sidde i sin dagligstue.
Vi har nu lagt en fyrsæson med overskrifterne ”fyr-op-under” og ” hvad er dit livs fyrtårn” bag os.
Emnerne spændte vidt. Oplevede vi fælles træk enten hos publikum eller foredragsholdere ?
Det er tydeligt, at vores publikum er en stor og bred gruppe. Emnerne talte til vidt forskellige
tilhørere og folk kom netop for at høre om dette specielle emne eller møde netop denne særlige
foredragsholder, som var trækplasteret i det enkelte arrangement.
Foredragsholderne har entydigt og samstemmende udtalt, at Bovbjerg Fyr er et særligt, et
spændende og et udfordrende sted at komme. Dels betød overskrifter som ”fyr-op” og ”hvad er dit
livsfyrtårn”, at de tænkte i andre baner, end de sædvanlige, i forbindelse med forberedelsen.

Dels gav de alle, uafhængigt af hinanden, udtryk for, at Bovbjergs publikum er noget helt specielt.
De oplevede spændende, levende, interessante og frem for alt, meget lyttende mennesker, der kom
for at høre, lære og samtale.
Ord som et levende publikum gik igen og igen.
Dette, sammen med den intime stemning, de stærke og spændende frivillige, fyrets helt fantastiske
beliggenhed og konstateringen af, at vi tog hånd om foredragsholdernes velvære i både
forberedelsesfasen og efterbehandlingen er en gennemgående oplevelse hos foredragsholderne.
Bente Hansen sluttede aftenen af med følgende ord : Det er jo som at sidde i sin dagligstue.
Større ros kan vi vel ikke få? Det er jo kendetegnende, at vi er afslappede i vores dagligstue, at vi
vil lytte til de mennesker, vi omgiver os med og, at vi vil blive klogere gennem samtale.
Arrangementerne har givet os lyst til at fortsætte til efteråret med at sætte spændende emner under
lup eller under fyrets linse og at møde interessante mennesker i samtale i vores dagligstue på
Bovbjerg Fyr.
En stor tak ikke alene til foredragsholderne men specielt til det levende publikum.

Maledag
Lørdag d. 20. juni bliver vores store, festlige maledag. Her skal ordnes vinduer, døre og fyrtårn
indvendigt og udvendigt. Vi deler os op i hold, så du kan være madhold, tårnmalerhold,
murmalerhold, træmalerhold inde eller ude.
Meld dig til Ingeborg (bovbjergfyr@ferringby.dk el. 2613 5617) inden fredag d. 12. juni, så vi har
tid til at sørge for rigelig forplejning.

Den færdige ombygning af boligerne på fyret
Vi troede det var ”en mindre istandsættelse” – men vægge røg og blev bygget, tapeter blev dampet
og nye farver dukkede op. Nu er cafeen i fyrmesterboligen blevet dobbelt så stor og der er lys ind
fra vest, syd og øst. Vi har fået gulvtæppe på, så lyden er blevet flere decibel bedre.
Så har vi fået butik i Ingeborgs gamle kontor – og salget går allerede strygende!
Og i fyrassistentens bolig er køkkenet nedlagt, væggen fjernet – på nær Birthes væg. På toilettet er
den lilla og den orange skrottet og alt er blevet skinnende hvidt. Og oppe i stuen med talerstolen er
en væg fjernet og væggene malet i den grønne, vi fandt under tapeterne. Heta Brændeovne har
foræret os brændeovne og huset mod nord er blevet langt hyggeligere, bedre at udstille i og mere
levende.
Sidst men ikke mindst har Ringdam fonden leveret materialer og arbejdskraft til det lille rum i
nordhuset mod gårdpladsen. Det er nu et fortryllende lyst rum i eftermiddagslyset. Og fra juni kan
vi dér vise en udstilling om fyret, alle de historiske og tekniske detaljer og om alle de skøre og
skægge personer, der bakker op om fyret som medlemmer af denne støtteforening.
Skribenterne denne gang var: Ellen, Heidi og Ingeborg

