Bovbjerg Fyr – Nyhedsbrev Nr. 3, oktober 2009
Lederskifte på fyret
Det har været en begivenhedsrig sommer på Bovbjerg Fyr – vi har haft Cirkus på kanten,
fællesspisning, rappelling på tårnet og masser af besøgende. Men den største begivenhed kom
overraskende for alle: Ingeborg Svennevig sagde op efter to fantastiske år. Heldigvis holder hun så
meget af fyret og alle de mennesker, der samles omkring det, at hun fortsætter som frivillig. Blandt
en række kvalificerede ansøgere fandt Fondsbestyrelsen en ny leder, Lene Christiansen, som fik sin
første arbejdsdag den 3. August. Allerede inden da var hun blevet en del af det store hold, der
mødes på fyret. Her fortæller hun selv om sit møde med stedet:
”Når man kommer som ny på Bovbjerg Fyr, kan man ikke undgå at blive bjergtaget af den smukke,
barske, vilde natur og de atmosfærefyldte historiske bygninger, som er noget helt unikt, der i
intensitet og inspiration let måler sig med de største steder østpå. Men det, som slog mig allermest,
var den store iver, idérigdom og kærlighed, som alle, der er en del af Bovbjerg Fyr, viser stedet og
hinanden, og som jeg som ny ’fyrmester’ også har mærket. Jeg har følt mig velkommen fra starten.
Jeg startede ud med en uge med Cirkus på Kanten, fra sidelinjen, for det projekt var jo Ingeborgs,
men sikke en entusiasme og sikke en oplevelse. Der var gang i alle villige kræfter, og jeg er
overbevist om, at alle der har givet en hånd med har fået en ekstra oplevelse ud af at gøre dette
store projekt muligt. På Bovbjerg Fyr er sjælen med, og det gør hele forskellen”.
Lørdag den 8. August blev der holdt en festlig reception, hvor vi tog afsked med Ingeborg og hilste
Lene velkommen. Anne Marie Nielsens smukke blomsterdekorationer, Karen Marie Germanns
gode mad, gaver, en passende mængde taler og afsyngning af fyrets egen slagsang, ”Bovbjergs
Pris”, satte den sædvanlige høje standard for arrangementer på fyret.

Støtteforeningens medlemmer
Støtteforeningens kasserer, Karl Erik Pedersen, har en opfordring til alle, der modtager dette
nyhedsbrev med posten:

Hvis du har en mailadresse, så send den til: mk260@kabelmail.dk
Det er nemlig rigtigt dyrt at sende Nyhedsbrevet ud med posten.
Og til alle andre: Husk at give besked, hvis du ændrer mailadresse. Så er du sikker på at få
nyhedsbreve og andre meddelelser fra Støtteforeningen.
Og så kan vi oplyse, at vi nu er oppe på 425 medlemmer. Hvis I kender nogen, som burde være
medlem, så fortæl dem endelig om muligheden for at være med til at støtte Bovbjerg Fyr. Det sker
let ved at indbetale 150 kr. per person på konto 7730-1147581 i vestjyskBANK – husk at oplyse
navn, adresse og mailadresse ved indbetalingen.

Visioner og mål
De første to år på Bovbjerg Fyr har været forrygende. Vi har afprøvet en masse – og det meste har
været en succes. Man behøver bare at tænke på den store fornøjelse det var at være med i
sommerens Cirkus på kanten, de tankevækkende taler til Grundlovsmødet, eller fællesspisningerne,
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som trak folk til langvejs fra. Vi har alle sammen oplevet, hvordan fyret er blevet en dynamisk kraft
helt ude på kanten.
Men nu melder der sig også en lyst til overblik og eftertanke: Kan vi mere præcist definere de
overordnede mål for fyrets virksomhed? Kan vi sikre, at vi når målene? Det er ligesom at sejle et
skib – en passende metafor på et fyrtårn. Vi skal have kaptajn og besætning, et søkort, kompas, log,
ur, en kikkert, noget i lasten,– og et mål for rejsen. Derfor har Støtteforeningens bestyrelse taget
initiativ til en række drøftelser i de enkelte arbejdsudvalg – Arrangementsudvalget,
Markedsføringsudvalget, Kunstudvalget, Friluftsudvalget og Café- og Butiksgruppe. Her vil vi
prøve at skabe os et overblik over de enkelte udvalgs mål og midler – og over den økonomiske
bærekraft i de enkelte engagementer. I efterårets løb vil Fondsbestyrelse og Støtteforeningens
bestyrelse så mødes til en heldags drøftelse om de overordnede mål. Det bliver en spændende og
lærerig proces.

Markedsføring og logo
Markedsføringsudvalget har i årets løb arbejdet med en markedsføringsstrategi, støttet af midler fra
den lokale LAG. De foreløbige resultater er en fin folder om fyret samt en beslutning om, at fyrets
logo naturligvis skal være selve det Bovbjerg Fyr, som alle kender som en lille tæt rød silhuet i det
store landskab. Der er også blevet valgt en karakterfuld skrifttype – Danubia – som fyrets særlige
kendetegn.

Kunstudstillinger
Kunstudvalget fortsætter sit store arbejde med de skiftende kunstudstillinger. I løbet af sommeren
har der været et godt salg af kunst, og det er til glæde både for kunstnerne og for fyret. I Oktober er
der en særlig kunstudstilling med Hans Morten, Lemvig, og Anne Marie Pedersen, Århus, der
begge har lokal tilknytning, samt gruppen egenArt under titlen ”Møde med mørket”.

Arrangementer
Nu begynder efteråret og vinteren, og vi kan allerede nu fortælle om en række arrangementer, som
man kan glæde sig til.
Efterårsferie
I uge 42 har caféen og kunstudstillingen åbent alle dage kl. 12-17 – og der er frokostmenu før
vandreturen ved havet eller deltagelse i de mange spændende arrangementer:
Søndag den 11. Okt. kl. 16: Filmen ”Guds Børn” vises – og man må gerne kommentere undervejs,
når der dukker lokale medvirkende eller lokaliteter op.
Mandag den 12. Okt. kl. 14: Quest-demonstration, så man selv kan lege videre hele ugen. Det
handler om dyrespor, sten, navigation, vind og urter.
Tirsdag den 13. Okt. kl. 11-17: Drageværksted med bygning af mørkedrager og andre fantastiske
drager, dragelege etc.
Onsdag den 14. Okt. kl. 14: Sten fra jordens indre – og fra stranden mellem Bovbjerg og Fjaltring.
Tag dine egen stenfund med og lær om stenenes spændende historie af Johannes Andersen.
Lørdag den 17. Okt. kl. 20: Sort nat over Bovbjerg, på tårnet og hele vejen ned til stranden med
teatret Balder. Og her kan man starte med varm suppe kl. 19 i caféen – husk at bestille på
97.891012 eller mail til bovbjergfyr@ferringby.dk.
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Fællesspisninger
Fredag den 30. Oktober 2009 kl. 19.00 i forbindelse med besøg af den islandske forfatter Einar Màr
Gudmundsson.
Tirsdag den 10. November 2009 kl. 18.30 Mortensaften.
Torsdag den 3. December kl. 2009 kl. 18.30 Julefrokost.
Torsdag den 21. Januar 2010 kl. 18.30. Gourmetmiddag med vinsmagning.
Søndag den 14. Februar 2010 kl. 12.30. Fastelavnsfrokost med tøndeslagning og udklædning for
børn og voksne.
Der vil være begrænset deltagerantal, der bliver tilmelding til Bovbjerg Fyr og forhåndsbetaling til
fyrets bankkonto.
Mit livs fyrtårn
Søndag den 8. Nov. kl. 15: Glaskunstneren Agnete Maagaard, Bøvling, fortæller om sit liv.
Mandag den 7. Dec. kl. 19.30: Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori ved
Handelshøjskolen i Aarhus.
Desuden regner vi med at få besøg af politikerne Kr. Touborg og Chr. Mejdahl i henholdsvis
november 2009 og februar-marts 2010.
Fyr op under
November 2009: Kunsthistorikeren Allis Helleland.
Vi arbejder desuden på at få den radikale politiker Marianne Jelved på besøg i marts-april.
Frivilligfest
Kun en et år gammel tradition, men kommet for at blive. Fredag den 6. November holder
Støtteforeningen en hyggelig fest for alle frivillige.
Der kan ske ændringer i programmet, kig på www.bovbjergfyr.dk eller dagspressen.

Kulturfestival Mørket i oktober - Havskumring
Bovbjerg Fyr har været initiativtager til samarbejdsprojektet Havskumring. Her har en række
kultursteder og foreninger langs kysten fra Thyborøn til Holmslands Klit lavet et samlet program
under Kulturfestival Mørket:
Kystcentret Thyborøn
Søndag den 4. Okt. kl. 14.30: ”25. September 1868 kl. 02.30”. Fhv. museumsinspektør Ellen Damgaard fortæller om
fregatten Alexander Nevskijs forlis på Harboøre Tange.
Lokalarkivet for Thyborøn-Harboøre, Harboøre Centeret
Lørdag den 10. Okt. kl. 15.00: ”På kanten af havet. Dagligliv på Harboøre for 150 år siden”. Fernisering på udstilling.
Udstillingen er åben lørdag den 10. kl. 13-17 og søndag den 11. Okt. kl. 10-17; derefter i arkivets åbningstid torsdage
kl. 16-20.
Engbjerg Kirke
Tirsdag den 6. Okt. kl. 19.30: ”Harboøreboere ved Kirken”, fortælling om Niels Bjerres værk ved fhv.
museumsinspektør Ellen Damgaard. Koncert med Lemvig Kammerkor ved dirigent Erling Lindgren.
Jens Søndergaards Museum, Ferring
Søndag den 18. Okt. kl. 20.00: ”Storm i nat, sort i sort”. Oplæsning af Jens Søndergaards digte med musisk
akkompagnement af Søren Christensen og Christian Risgaard.
Ferring Kirke
Onsdag den 28. Okt. kl. 19.30: Ingemanns morgen- og aftensalmer”. Vandborg-Ferring Koret synger, og sognepræst
Gunda Jørgensen fortæller om salmernes univers. Liturgi og fællessalmer indlagt.
Minimuseet på Bovbjerg
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Mandag den 5. Okt. og mandag den 26. Okt. kl. 19.30: ”Følg med strandvagten på udkig i mørket”. Ferring
Borgerforening står for turen fra Ferring By til Bovbjerg Fyr med indlagte fortællinger og kaffepunch.
Bovbjerg Fyr
Søndag den 4. Okt. kl. 14.00: ”Møde med mørket”. Fernisering på kunstudstilling ved Hans Morten, Lemvig, AnneMarie Pedersen, Århus, og kunstnergruppen ’egenArt 02’. Udstillingen åbnes ved Erling Lindgren og Lemvig
Kammerkor og kan ses hele oktober.
Onsdag den 7. Okt. kl. 19.30: ”Nu kommer Månen”, mørkningsoplæsning af Thøger Larsens nattedigte ved Anders
Bune, Fjaltring. I klart vejr medvirker høstmånen.
Søndag den 11. Okt. kl. 16.00: ”At leve i mørket eller i lyset” – visning af filmen ”Guds Børn” om
redningsbådsulykken på Harboøre 1897. Filmen er optaget lokalt, og der var flere lokale medvirkende.
Tirsdag den 13. Okt. kl. 14.00-17.00: Drageværksted under ledelse af Niels Ovesen. Bygning af mørkedrager og andre
fantastiske drager, dragelege m.m.
Onsdag den 14. Okt. kl. 14.00: ”Sten fra jordens indre” – Johannes Andersen fortæller om strandens sten. Medbring
dine egne og få historien om dem.
Lørdag den 17. Okt. kl. 21.00: ”Sort nat over Bovbjerg”, sort teater på tårnet og hele vejen ned til stranden med
Børneteatret Balder, Fjaltring. Fællesspisning kl. 19.00 – tilmelding senest 13.10 til: bovbjergfyr@ferringby.dk
Søndag den 25. Okt. kl. 12.00-18.00: ”Gavernes gårdsplads” på sommertidens sidste dag. Kunsthåndværkermarked,
musik og sjov for børn og voksne, mens det mørkner over fyrgården.
Fredag den 30. Okt kl. 19.00: Den islandske forfatter Einar Màr Gudmundsson besøger Bovbjerg Fyr – fællesspisning
med smagsprøver fra Thise Mejeri. Tilmelding senest 19. Okt. til: bovbjergfyr@ferringby.dk Pris for hele
arrangementet kr. 250 per person.
Lørdag den 31. Okt. kl. 15.30-18.00: ”Havskumring på Bovbjerg”. Kaffe, solnedgang, fyret tændes, mørkevandring til
havet. Bovbjerg Fyrs egen afslutning på kulturfestival Mørket.
Trans Kirke
Søndag den 25. Okt. kl. 19.30: ”Maria Magdalene og havemanden”, fortælling ved sognepræst Gunda Jørgensen. Lærer
Gitte Smith synger solo – salmer om lys og mørke, liv og død.
Tuskær Redningsstation, Fjaltring
Fredag den 23. Okt. kl. 19.30: ”Mørkehistorier i den gamle Tuskær Redningsstation i Fjaltring”. Lokale fortællere
beretter om strandvagt og forlis på Fjaltrings kyst i samarbejde med Fjaltring Landsbyhøjskole.
Kulturcenter Tuskær, Fjaltring
Søndag den 4. Okt. kl. 14.00: ”Selma Lagerlöfs liv og værk” ved forfatter og kulturredaktør ved Weekendavisen Henrik
Wivel.
Lørdag den 10. Okt. kl. 14.00: ”Det aramæiske mysterium” ved forfatter og komponist Lars Muhl.
Lørdag den 17. Okt. kl. 20.00: ”Alt liv er dit liv”, koncert med Palle Mikkelborg, Helen Davies, Poul Høxbro og Gert
Sørensen samt Jægersborg-Gentofte Kirkers Pigekor ved Pia Boysen.
Bøvling Kirke
Torsdag den 8. Okt. Kl. 19.30: ”Salmedigteren Thomas Kingo”. Provst Knud Erik Nissen fortæller om Kingos
salmeunivers og om Bøvling Kirkes enestående altertavle fra Kingos tid. Bøvlingkoret medvirker.
Strandingsmuseet St. George, Thorsminde
Onsdage 7. Okt. og 28. Okt. kl. 19.30: ”St. George” og ”Defence” – oplæsning af L. Mylius-Erichsens fortælling om
forliset med causerier og kommentarer ved museumsinspektør Lars Froberg Mortensen.
Vedersø Kirke
Lørdag den 24. Okt. kl. 19.00: Katolsk gudstjeneste som i Middelalderen med et kirkekor fra Hagen i Tyskland i
samarbejde med Vedersø Lokalhistoriske Arkiv. Efter gudstjeneste kaffe og samvær med den tyske gruppe.
Nr. Lyngvig Fyr
Tirsdag den 13. Okt. kl. 20.00-21.00: ”Oplev fyret, klitterne og havet i mørke” med ’fyrmoster’ Mary Søgaard og
naturvejleder Torbjørn Tarp. I samarbejde med Holmslands Klit Turistforening og Ringkøbing-Skjern Museum.
Lyngvig Kirke
Søndag den 4. Okt. kl. 19.30: ”Fra mørke til lys – sange om tro, tvivl og håb”. Koncert med Jens Bendix (sang og
guitar).
Fiskeriets Hus, Hvide Sande
Mandag den 5. – fredag den 9. Okt. kl. 10.00-17.00: ”Skibsbilleder”. Mørke og lyse perioder i Hvide Sandes historie.
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Billederne vises hele dagen og opfølges af fortællinger kl. 13-14.
Torsdag den 8. Okt. kl. 19.30: ”Varsler, strandinger og originaler”, foredrag ved Knud Tarpgaard, Vedersø.
Mandag den 12. og tirsdag den 13. Okt. kl. 10.00-17.00: ”Skibsbilleder”. Se ovenfor.
Mandag den 12. Okt. kl. 17.00-17.45: ”På besøg under havoverfladen”. Musikalsk legestue for 4-6 årige. Måske møder
man havheksen Helga. I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Musikskole.
Onsdag den 14. Okt. kl. 14.30-17.00: ”Mørke lagkager til lyse stunder”, lagkagetræf for alle kageglade.
Torsdag den 15. og fredag den 16. Okt. kl. 10.00-17.00: ”Skibsbilleder”. Se ovenfor.
Mandag den 19. – Onsdag den 21. Okt. kl. 10.00-17.00: ”Skibsbilleder”. Se ovenfor.
Torsdag den 22. Okt. kl. 19.30: ”Mørkekammer” – Hvem, hvad, hvor, hvornår? Vær med til at identificere gamle
fotografier i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten.
Fredag den 23. Okt. kl. 10.00-17.00: Skibsbilleder”. Se ovenfor.
Mandag den 26. – Fredag den 30. Okt. kl. 10.00-17.00: ”Skibsbilleder”. Se ovenfor.
Torsdag den 29. Okt. kl. 19.30: ”Guds Børn”, filmaften om redningsbådsulykken på Harboøre 1897. Filmen er optaget
lokalt, og der var flere lokale medvirkende. I samarbejde med Husets Venner.
Abelines Gård, Haurvig
Søndag den 11. Okt. kl. 10.00-17.00: ”I mørket lurer mange farer” – er fjenden i landet? Kystmilitsen og landeværnet
kommer til Abelines Gård.
Haurvig Kirke
Onsdag den 28. Okt. kl. 19.30: ”Da lyset kom til Haurvig” – foredrag ved Jenny Larsen om elektricitetslyset, der kom
til Haurvig for 50 år siden. Ingemanns morgen- og aftensange, andagt ved sognepræst Thomas Kristensen. Kaffebord i
Haurvig Missionshus.

Café og butik
Som noget nyt har vi i sommer haft en frokostmenu, bestående af Karen Marie Germanns lækre
fiskefrikadeller, krydret fjorlammepølse og Vesterhavsost. Det har været en fornøjelse at servere for
de meget tilfredse gæster. Og som en anden væsentlig nyhed har vi for første gang haft lønnet
personale i caféen. Det har givet caféen en mere professionel standard, som de frivillige gør alt for
at leve op til. Således har et stort hold frivillige i foråret taget hygiejnekursus i
Levnedsmiddelstyrelses regi, og alt i alt har det resulteret i, at caféen i august for tredje år i træk har
fået en storsmilende smiley. Godt klaret. Hvis du har lyst til at være nyt medlem af caféholdet i
efteråret, så giv besked til Anette Noe (anoe@anoe.dk) eller Agnete Vemmelund
(vemmelund@ferringby.dk).
I sommer er der også kommet bedre rammer for butikken, som nu befinder sig lige inden for døren i
Sydhuset. Der er kommet flere varer, og folk kan selv gå rundt og kigge; snedigt nok er der en del
varer, som appellerer til børns plageinstinkt. Butiksudvalget søger at holde en profil med varer, der
kan tages med ud på opdagelse i naturen eller til leg i haven.
Så alt i alt har det været en dejlig sommer på Bovbjerg Fyr. Vi håber, at Støtteforeningens
medlemmer har nydt de mange tilbud og har lyst til at vende tilbage til efterårets og vinterens
arrangementer – eller bare til en vandring langs havet, en tur op i tårnet og en kop kaffe i caféen.
På vegne af Støtteforeningens bestyrelse, oktober 2009
Ellen Damgaard
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