Støtteforeningen for Bovbjerg Fyr - Nyhedsbrev nr. 2, juli 2010

Tanker i Tårnet

Der er ingen tvivl om, at jobbet som Fyrmoster på Bovbjerg Fyr på mange måder er et meget givende
job. Jeg har dog også en meget klar fornemmelse af, at jobbet godt kan gå hen og blive en ret dyr
fornøjelse for mig sådan rent økonomisk. Her er så meget spændende kunst og kunsthåndværk og så
mange nyttige og unyttige, mærkelige, interessante og lækre ting i vores café og butik, at jeg hele
tiden lige må have dankortet op af lommen – oven i købet lige midt i arbejdstiden, hvor der jo ellers
gerne skulle gå flest penge ind den anden vej. Til gengæld kan jeg så glæde mig over, at jeg ligesom nu også alle andre støttemedlemmer - kan gå op og nyde Danmarks allersmukkeste udsigt
helt gratis fra toppen af Bovbjerg fyrtårn. Og hvilken udsigt! Den maner til ro og eftertanke, den
bringer minder om store dramaer på havet og om oplevelser af mere positiv art på land – ikke at
forglemme det fantastiske ”Cirkus på kanten” sidste år, og den sætter trumf på al slags vejr: Når det
blæser, er der storm på toppen, når solen skinner, breder der sig et fantastisk sommerlandskab
nedenfor udsigtspunktet, og når her er diset, bliver man selv væk i disen, alene ladt tilbage med tårn
og sig selv og en lille følelse af at være helt alene i verden. Det perspektiverer tingene, når der er
brug for det og bringer os alt andet lige tættere på himlen. For mig er der absolut ingen tvivl.
Bovbjerg Fyr er Danmarks smukkeste fyrtårn, som det står lige nu nymalet rødt mod den blå himmel.
Helt friskt efter at have været i hænderne på en flok skønne frivillige klatrere og malere hængende i
tove, stående i lift eller kran, klatrende på murværk eller liggende på knæ ved døre og vinduer. Og
endelig kan jeg ikke forestille mig, at jeg overdriver, når jeg påstår, at Bovbjerg Fyr er det fyrtårn,
hvor der bliver bagt flest lækre kager – kringle, muffins, og pæretærte, fine og grove boller, og alt
sammen bagt efter alle kunstens regler af de allerbedste ingredienser med husmorens omsorg for
råvarerne såvel som for dem, som kagerne er tiltænkt. Her lades ingen forbifarende, der hungrer efter
noget sødt, i stikken. Og i sommer kan man også købe frokostretter og madpakker - ikke af den
sædvanlige udsmattede og kedelige slags, men rigtige forkælelses-madpakker med lækre specialiteter
fra Vestjysk Gastronomi, der kan tages med på turen, nydes i Fyrhaven eller, hvis vejret kræver det,
spises af en tallerken i vores hyggelige café. Og så er jeg tilbage ved dankortet, for jeg ved jo godt,
hvilken madpakke, der vil friste mig, når jeg pludselig har valget; min egen udsmattede og kedelige
eller den lækre som Karen Marie, Vestjysk Gastronomi, har stået for?!
Fyrmoster Lene Christiansen
Konkurrence
I sidste udgave af Nyhedsbrevet udskrev vi en lille konkurrence for at få forslag til navn på
Fyrmosters klumme. Vinderen blev Heidi Krejberg med ”Tanker i Tårnet” og Heidi modtog sammen
med vinder-diplomet et gavekort på to flasker Bovbjerg Fyr vin, der meget snart kommer på
hylderne både i butikken og i caféen på Fyret. Der var indkommet mange sjove, sære og superfine
forslag – tak for dem!

Fra fyr til fyr
Sommertanker og oplevelser.
Vi har ventet på sol og sommer meget længe i år. Heldigvis opleves det som sol og sommer at være
på fyret. Det giver fantastisk megen lys og varme i sind og sjæl at opleve alle de spændende frivillige
og alle de spændende aktiviteter.
Det er som en smuk, blandet sommerbuket, bundet smagfuldt og flot sammen, ved hjælp af
fyrmosters kærlige og kyndige hånd.
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Nu har sommeren dog også nået vore breddegrader.
Det giver nye oplevelser, nye indtryk og, hvem ved, måske nye idéer til vores fælles fyrdrift.
Vi er netop hjemkommet fra en herlig tur til Norge. Det planlagte mål var Ålesund og Trondhjem.
Og, så skulle naturen opleves langs den del af den norske vestkyst, som ligger mellem de to byer.
Nu har I det som læser måske på samme vis, som da Osvald Helmut skrev til Bulganin om det hul,
han havde i taget: Hvad kommer det dog mig ved? Jo, nu kommer jeg til sagen, - fyrsagen.
Vi har jo i forbindelse med vores hjertebarn, Bovbjerg Fyr, oplevet, at vi ikke kan se toppen af et
fyrtårn uden at skulle besøge det. Langt ude i Atlanterhavet, på en lille ø, ligger Alnes Fyr.
Det måtte vi opleve og se. Vi blev mødt af kunstudstillinger, en hyggelig café og hjemmebag.
Så måtte vi jo både spørge til deres fyrdrift og berette om egen fyrdrift. Pludselig blev vi oplevet
ikke alene som tilfældige gæster, men som venner og kolleger. Der blev disket op med kaffe og
hjemmebag, deres nyansatte fyrmester blev hentet og vi blev vist rundt og fik fortalt og fortalt,
hvorefter de spurgte og spurgte. Da vi, mætte af indtryk, fyrtips og nye idéer ville tage pungen frem,
blev der sagt : Ikke tale om. I er vore fyrvenner og fyrkolleger. Til gengæld vil vi gerne have jeres
fyradresse og have lov til at komme og se jeres fyr og høre om driften. Helt konkret har deres
nyansatte fyrmester meldt sin ankomst her i efteråret til et besøg på Bovbjerg Fyr. Det er utroligt,
hvad man som frivillig på Bovbjerg Fyr, kan få af sjældne oplevelser, der kun er fyrsjæle forundt, og
som faktisk kom til at stå som hovedoverskrift for vores ferietur. Alnes Fyr var startet på samme vis
som hos os i form af en flok frivillige, som ikke ville acceptere, at fyret skulle ende i private hænder
eller bare falde sammen. (Det er bygget af træ). I dag er både fyr og husene omkring fyret nænsomt
renoveret og tilbageført til det oprindelige. Der er forskellige foredragsaktiviteter og en hyggelig café
med alskens herlige hjemmebag og nogle lagkager, som kan få den bedste konditor til at blegne.
Der er løbende udendørs kunstudstillinger, som enten passer til landskabet eller spiller op til og
udfordrer landskabet. En kendt norsk kunstner, som er fra lokalområdet, har lavet fast salgsudstilling
på fyret. Og, der er butik med nogle gode, gedigne udvalgte ting, der kan friste turisterne.
Så langt kunne vi jo følge al snak, men da de fortalte, at de i sommerperioden er 5 ansatte, der får løn
og, at fyrmesteren i efteråret skal til Danmark, for at besøge Louisiana med henblik på at se deres
byggeri under jorden, inden de går i gang med at etablere nye udstillingsrum under jorden. (Jo, I
læser rigtigt. ) Der skulle sprænges lokaler ind i klippemasserne for ikke at skæmme fyret og den
oprindelige natur i området. Vi måbede. De havde efter en del år fundet en fidus.
Norge oversvømmes jo næsten af de kæmpestore internationale Cruiseskibe, der kanter sig ind i de
smukke fjorde op langs de norske kyster. Når disse skibe lægger til i Ålesund, skal alle ca. 800-1.000
personer i en hulens fart se en utrolig masse. En stribe ventende norske busser kører dem til udvalgte
steder. Her har Alnes fyr fået et ben indenfor. Der kommer en stribe busser på disse dage. Tju-hej op
i fyret. Hu-hej en kop kaffe og et stykke hjemmebag. Vupti af sted og se nyt. Men, de har været på
Alnes Fyr langt ude i Atlanterhavet. Denne indtægtskilde gav rigtigt mange penge til fyret.
Samtidig har det været løftestangen til fondsmidler, der står for det konkrete kommende byggeri af
udstillingsrum sprængt ind i klippen. Utroligt. Cruiseskibe, der lægger til i Lemvig Havn, er nok
hverken mulige eller ønskelige, men idéen med at have en fast aftale omkring et besøgstilbud på
fyret, kan måske dyrkes lidt.
Alt det, vil vi høre nærmere om, når vores nye fyrkontakt, fyrmester Jonas Oddstad fra Alnes Fyr,
kommer og fortæller om deres kamp fra - ikke bar mark, men bart fjeld, til at kunne ansætte fast
personale samt udbygge aktiviteterne.
Ikke alt skulle være fyrige oplevelser. Norge. Det er vel også stavkirker. Vi besøgte derfor Ringebu
stavkirke. Og, hvad mødte os i den tilhørende gamle præstegård, som er et fantastisk udstillingssted :
En udstilling af Johanne Randen, som i pjecer og udstillingstekster gjorde opmærksom på, at hun
tidligere har udstillet på Bovbjerg Fyr i flere sammenhænge. Dejligt at se udstillingen og
overraskende at møde omtale af Bovbjerg Fyr også der.
At være fyrfrivillig er i sandhed en spændende opgave, ikke blot i det daglige, men også når man
møder ildsjæle og entusiastiske fyrpassere uden for vort lands grænser og straks er på bølgelængde.
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Jeg glæder mig derfor efter al den fyrsnak til at vende tilbage til, ikke alene Bovbjerg Fyr, men også
til alle vores herlige lokale fyrpassere samt den store kreds af støttemedlemmer, der økonomisk gør
det muligt for os at drive fyret med vores fyrmoster Lene i spidsen.
God sommer til alle.
Måske ses vi på fyret.
Heidi Krejberg, Bestyrelsesformand i Støtteforeningen

Grundlovsdag

Det er kun tredje gang vi fejrer Grundlovsdag på Bovbjerg Fyr. Men der er ingen tvivl om, at der er
skabt en tradition. Den er rodfæstet på et sted, hvor én af de mest markante mindesten i landet står
for demokratiets historie, nemlig stenen for politikeren C. Berg, én af folkestyrets ivrigste
forkæmpere. Den blev rejst i juni 1902 på étårs dagen for ”Systemskiftet” – en mærkedag i dansk
demokrati. Blandt initiativtagerne var gårdejer Kr. Touborg Jensen fra Klostermølle i Gudum. I år
stod hans barnebarn, politikeren Kristen Touborg (SF), på talerstolen i fyrets have, få hundrede meter
fra den markante bautasten. Han fortalte til indledning om sin opvækst i et politisk vakt hjem, hvor
Det radikale Venstre var i højsædet – et parti, som hans bedstefar var med til at stifte og en tid var
landsformand for. Ellers var dagens tema ytringsfrihed, forstået som friheden til at ytre sig, særlig
når magthavere tiltager sig mere magt end godt er, mens ytringsfriheden aldrig skal bruges til at såre
og håne.
Denne holdning delte dagens anden taler, sognepræst
Gunda Jørgensen fra Vandborg-Ferring, der på en
tankevækkende måde bevægede sig fra barndommens
skolegård til et gammeltestamentligt kongesæde.
Mere end 100 gæster havde fundet vej til fyrets have,
udstyret med klapstole og tæpper, så man kunne sidde
bekvemt under den blå himmel. Blæsere fra Lemvig
KFUM & K-spejdernes Musikkorps underholdt og
spillede til fællessangene – lige som det skal være til en
rigtig Grundlovsdag. Mange af gæsterne havde valgt at
komme allerede ved 12-tiden for at have tid til at nyde en
af de lækre madpakker fra fyrets café – et nyt tilbud, som
understregede dagens karakter af en udflugt for hele
familien. I pausen var der også trængsel ved bordet med
kaffekander og en fire meter lang fyrkage, der lige præcis
slog til.

Kristen Touborg

Eftermiddagen sluttede med, at én af de unge musikanter blæste en retræte fra toppen af tårnet –
faktisk den retræte, som man blæste ved tilbagetoget fra Dybbøl. Det var en stemningsfuld afslutning
på en værdig Grundlovsdag med udsyn og rodfæstethed. Vi er allerede i gang med at tænke over
næste års tema og kloge talere.
På arrangementsudvalgets vegne Ellen Damgaard

Butik

Butiksudvalget har det seneste halve år lagt et meget stort stykke arbejde i at drøfte og gennemgå
muligheder for indhold og indretning af Fyrets butik. Nye flotte hylder er ophængt i caféen og
forskellige udstillingsstativer opstillet. Alt sammen er selvfølgelig fyldt med nyindkøbte varer, som
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passer ind i Fyrets ånd. F.eks. tilbydes diverse spændende bøger, hvoraf kan nævnes ”Fyrmesteren”
som netop er udgivet, og hvori Bodil Selmer fortæller om sin oldefar Chr. Heering, der fik sin debut
som Fyrmester på det netop opførte Bovbjerg Fyr i 1877. De spændende og informative skrifter om
”Sten på stranden” af Torben Gang Rasmussen og ”Vejret” af Jesper Theilgaard kan også købes.
Som idéer til værtsgaver er der Bovbjerg Fyr servietter og lys, og snart også vores helt egen
Bovbjerg Fyr vin med smuk etiket. T-shirts med diskret Bovbjerg Fyr tryk i sølv er bestilt, og sjovt
legetøj i den billige ende til børn og barnlige sjæle er allerede på hylderne. Og så er der selvfølgelig
vore 3 sikre hittere: Lokalt fremstillet honning, diverse postkort og fyrtårnsmalebogen. ”Men der er
også mange andre varer at ose rundt imellem, og butikken er ikke bare et fast lokale på Fyret.” Siger
Marianne Lisbygd, som er formand for butiksudvalget og i øjeblikket dagligt holder øje med, at
ingen hylder er tomme.”Butikken er en integreret del af café og udstilling og dynamisk, så man skal
ikke blive forbavset, når indretning og indhold forandrer sig hen over tid. F.eks. har vi planer om at
udskifte nogle af varerne i butikken med et hyggehjørne, hvor man i ”slængemøbler” kan hygge sig
med en god kop kaffe og noget læsestof og nyde en eller anden interessant udstilling på væggene.
Men hvordan og hvornår det bliver, ligger endnu ikke helt fast.”
På Butiksudvalgets vegne Lene Christiansen

Udegruppen

”Udegruppen” er en gruppe, som tager sig af haven, fårefolden syd for fyret og planlægning af ny pplads. Med andre ord, tager vi os af det, der er uden for bygningerne.
Lige syd og vest for fyret er der et lille stykke jord, som vi af ejeren har fået lov til at benytte.
Midt i juni fik vi det hegnet med Podahegn til får. Sven Erik Højgaard, Podahegn i Bækmarksbro har
sponsoreret dette fine hegn. Det er vi meget taknemmelige for. Alle kan nu nyde at se f.eks. får
græsse omkring Fyret.
Vi arbejder med at løse de problemer med parkeringsforhold, som vi (heldigvis) til tider har. Det er
slet ikke så ligetil, da vi ligger inden for kystbeskyttelseslinien og naturligvis skal løse denne opgave
uden at ødelægge fyrets omgivelser. Det er en opgave, som løses i samarbejde med relevante
myndigheder.
I haven er vi ved at lave et par sjove og nyttige legeting. Hop fra sten til sten uden at røre jorden.
Stenene er ikke tilfældigt valgte. Det vil komme til at fremgå af nogle små plancher, hvor man kan
læse om hvor den enkelte sten stammer fra. En lille fortælling om dens vandring med isen under
sidste istid. Gode ideer og gode råd modtages gerne.
På Udegruppens vegne Ane Margrethe Bjerre

Sangbøger til Fyret
Vil du være med til at give Bovbjerg Fyr en samling af Højskolesangbøger?
Fyret ønsker sig et sæt Højskolesangbøger - 60 eksemplarer i alt så deltagerne i arrangementer på
Fyret kan synge fra hver sin sangbog.
Det kan ske ved at du donerer en sangbog til 200 kr. Den vil blive præget på forsiden med "Bovbjerg
Fyr" i guldtryk - doneret af boghandler Lisbet Nielsen, Lemvig Boghandel.
Værdien af dette tryk er 100 kr. pr. eksemplar. Tusind tak for det!
Du får mulighed for at skrive en lille hilsen - eller bare dit navn - i "dit" eksemplar på en sangaften
hvor donorerne bliver specielt indbudt, formentlig sidst i august. Her vil tidligere leder af Danmarks
Radios Pigekor, Karen Bjerre, på klaveret akkompagnere en række sange fra Højskolesangbogen og
fortælle om dem. Karen Bjerre er cand. mag. i musik og kristendomskundskab og har redigeret
"Sanghåndbogen" - om sange fra Højskolesangbogen.
Vi har lagt mærke til at gæster på Bovbjerg Fyr er glade for at synge til vores arrangementer, og det
vil vi gerne give opmuntring og støtte til på denne måde.
Man kan indtil den 9. juli tegne sig for en sangbog á 200 kr. på lister i Lemvig Boghandel eller på
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Bovbjerg Fyr.
På støtteforeningens vegne Ane Margrethe Bjerre

Maledag lørdag d. 19. juni 2010

Sjældent er der blevet talt så meget om så lidt: At male Bovbjerg fyrtårn og forskønne stakittet til
haven og ordne lidt havedøre, vinduer og forkalkede indersider af fyrtårne OG sørge for
forplejningen imens! Den lørdag gik som en leg for fyrets freaks af frivillige. Ved det fantastiske
morgenbord med hjemmebagte boller var
vi lidt bekymrede, for det stormede og så
ud til regn - og sådan et tårevædet fyrtårn
er måske ikke det smukkeste syn. Men
Marianne vidste, at vinden ville lægge sig
og solen skinne, så vi gik i gang!Der var
lifte fra Karsten Bjerg og Redningsringen
og så var klatrerne der med seler og
gynger. Kl. 15 var vi færdige med at male
tårnet. Og allerede ved frokosten havde
stakitmalerne spredt al den grønne maling,
som fyret overhovedet havde - så vi fik
fyraftens-bajer sidst på eftermiddagen i
haven i solen. Og nu ligger der et
fastmåltid i fryseren til nogle andre galninge, som en anden gang nyder dagen med meningsfuldt
arbejde i godt selskab på Bovbjerg Fyr. Vi takker hinanden, Redningsringen, Garant Lemvig og
Karsten Bjerg for velvillig støtte!
Ingeborg Svennevig

Planlagte arrangementer og udstillinger på Bovbjerg Fyr 2010
(NB! Der kan ske ændringer i datoer og tidspunkter, og der kommer også flere arrangementer på
programmet – følg med på hjemmesiden og i pressen)
4. juli
7. juli

Fernisering
Rappelling på tårnet

Juli-udstilling
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8. juli
14. juli
15. juli
21. juli
22. juli
23. juli
28. juli
29. juli
1. aug.
3. aug.
4. aug.
4. aug.
5. aug.
5. aug.
6. aug.
7. aug.
8. aug.
11. aug.
12. aug.
28. aug.
29. aug.
5. sep.
24. sep.
3. okt.
21. okt.
31. okt.
19. nov.
21. nov.
5. dec.
12. dec.
19. dec.

Sommerfællesspisning
Rappelling på tårnet
Sommerfællesspisning
Rappelling på tårnet
Sommerfællesspisning
Vandrekoncert i samarbejde med Jens Søndergaards Museum - Klezmerduo
Rappelling på tårnet
Sommerfællesspisning
Fernisering
August-udstilling
Pooka – en teaterforestilling i et cirkustelt
Rappelling på tårnet
Pooka – en teaterforestilling i et cirkustelt
Sommerfællesspisning
Skibet på kanten
Skibet på kanten
Skibet på kanten
Skibet på kanten
Skibet på kanten
Rappelling på tårnet
Sommerfællesspisning
Åbne døre
Åbne døre
Fernisering
September-udstilling
Koncert med Zenobia
Fernisering
Oktober-udstilling
Fyrlaps
Spisning af skipperlabskovs og efterret for hele familien
Efterårsmarked
Fyrfisk
Spisning af fisk og efterret for hele familien
”I Finn Søborgs Univers” Tommy Kenter
Julemarked
Julemarked
Julemarked

Bovbjergfyr.dk
Husk at følge med på www.bovbjergfyr.dk så ofte du kan. På vores nye hjemmeside, som blev
lanceret i april måned sker der hele tiden nyt. Og klikker du ind på kalenderen nederst i højre side af
forsiden, kan du se en opdateret liste over arrangementer i 2010. Kalenderen vil løbende blive
udvidet med flere arrangementer.
Vi ønsker alle vore støttemedlemmer en rigtig god sommer. Vi håber at se jer snart til et af vore
mange arrangementer eller måske til en gang lækker frokost i caféen, som i anledningen af sommer
holder åbent fra 11.00 til 17.00.
Sommerhilsner fra alle medlemmer af
Bovbjerg Fyrs Støtteforening
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