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Tanker i Tårnet
v/ fyrmoster Lene Christiansen

”Vestkysten er Danmarks eneste front mod den voldsomme natur.
Derfor er det der, man som østdansker søger hen, når man trænger
til at blive mindet om, at man kun eksisterer på vældige elementers
nåde og barmhjertighed. Andre folkeslag bestiger bjerge eller står på
ski ned ad dem eller camperer i urskove. Vi tager til Vesterhavet.”
Sådan skrev Ebbe Kløvedal Reich i 1981 i sit skrift ”Viljen til Hanstholm”.
Egentlig en meget fin betragtning. Det er herude vi prøver kræfter
med naturen. Og det er herude vi altid vil kende vores plads og se
vores lidenhed. Og det er jo det, der er med til at gøre det folk, der
er opvokset herude, til et både ydmygt og jordbundet folk. Men også
et sejt og vedholdende folk, der ikke giver op over for kampen – ikke
mod – men med naturens kræfter. Den sejhed er kommet fyret til
gode i en årrække nu.
De, der tog initiativet til Bovbjerg Fyr kulturhus gav ikke op på trods
af modgang. For modgang har der været. Der var ikke mange, som
troede på tanken om at en lille flok frivillige kunne overtage fyret og
drive det som kulturhus. Det gjorde de heldigvis selv. Og de holdt aldrig op med at tro på det og kæmpe for det.
Da kulturhus Bovbjerg Fyr endelig var en realitet fortsatte de med at
yde en arbejdsindsats, som langt overgår den, der med rette kan forventes af nogen frivillig noget som helst sted.
Bag det stadig stoltere fyrs kunstudsmykkede vægge gennemførtes fra dag 1 det ene fantastiske arrangement efter det andet. Nogle
af dem med et sådant potentiale, at de for længst burde have givet
meget store ekkoer langt ovre østpå, hvorfra man stadig kommer for
at se og prøve kræfter med det Vesterhav, som ligger lige uden for
vores hoveddør.
Og nu er det så en realitet. Ane Margrethe Bjerre og Marianne Lisbygd tildeles Lemvigprisen, godt nok til deling med Hans Holmsgaard
fra Thyborøn, men dermed går der jo bestemt ikke skår af æren.
Hvor er vi glade og stolte af det og af jer. For vi har set, at I er ægte
vestjyder, der kæmper videre i modgang. Det havde I såmænd også
gjort, selvom I ikke havde fået tildelt prisen, det har I jo allerede bevist. Og er der nogen, som har fortjent den pris, så er det jer.

En glad Fyrmoster!

Når sandheden skal frem, har I ikke kæmpet alene de seneste år. Nogen har bakket op. Og der bliver flere og flere, og også deri har I en
stor andel. Så tillykke med prisen, seje kvinder.

Det kan ikke længere bortforklares: Over 100 frivillige, 500 støttemedlemmer og 40.000-50.000 besøgende kan ikke tage fejl. Kulturhus Bovbjerg Fyr har altid været og vil fortsat være en troværdig
succes, derom kan der ikke herske tvivl. Men ingen i nærheden af
Vestjyllands kulturelle fyrtårn kunne drømme om dermed at hvile på
laurbærrene. Vi må videre. Fortsat god og fornøjelig kamp!

Overrækkelsen af LemvigPrisen 2010 på Fyret
Mandag
g 7. december

Avisomtale i

Lemvig Folkeb

lad

Borgmester Erik Flyvholm viser forsideomtalen i
Lemvig Folkeblad

Støtteforeningen ønskede Ane Margrethe Bjerre, Hans Holmgaard og Marianne Lisbygd tillykke med LemvigPrisen og formand
Heidi Krejbjerg overrakte dem hver en strandlygte som gave.
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Atter i vejrgudernes vold
v/ Heidi Krejberg, Bestyrelsesformand i Støtteforeningen

Mørket sænker sig, stormen tager til. Så ved vi, at efteråret er godt i
gang med at planlægge vagtskifte med vinteren. Alligevel kom det
overraskende at måtte aflyse vores årlige strategimøde på fyret d.
27.nov. på grund af sne. Tænk, at sne inde i november, endda d. 1.advent, og det kun 8 måneder efter at vi blev gravet fri af snemasserne
sidst.
Heldigvis er der dog lys i mørket. Fyrets lys!
Heidi Krejberg

Ikke alene tårnets trofaste blink holder humøret oppe. Alle de mange
frivillige, som villigt lægger mange, og ganske uundværlige arbejdstimer på fyret, er lysgivende i sig selv.
Vores støttemedlemmer, som med deres årlige bidrag er fyrtårnets
økonomiske fundament kaster lys over arbejdet. Sidst, men ikke
mindst, vores ”allesammens” fyrmoster, Lene, giver os lys i øjnene.
Her ind under jul, hvor vi alle nyder at sidde i stearinlysets skær og
lade tankerne glide til det år, der snart rinder ud, kan vi på Bovbjerg
Fyr glæde os over at have lys omkring os hele året.
Derfor skal der lyde en stor og varm tak til hver enkelt frivillig, til
hvert et støttemedlem, ja til ALLE, der har ydet et bidrag til at få projekt Bovbjerg Fyr til at blive det levende mødested og udflugtsmål,
som både vi lokale, men også mere end 40.000 årlige gæster har
glæde af hvert år.
Et stort til lykke til Ane Margrethe og Marianne, som i kraft af, at de
fik ideen til at skabe liv på Bovbjerg Fyr, meget fortjent fik tildelt
Lemvigprisen 2010.
På Støtteforeningens vegne skal der lyde en meget stor og varm tak
til hver enkelt af jer sammen med et ønske om en glædelig jul og et
godt nytår.
Vi glæder os til samværet med jer i det nye år.

Efterårsmarked
v/ Lene Christiansen, på markedsudvalgets vegne

Søndag den 31. oktober mellem kl. 12.00 og 17.00 vrimlede det med
mennesker på Fyret. Da vi ikke tager entré, har vi selvsagt ikke tal på,
hvor mange, men vi når da nok op omkring de 1.000 besøgende.
Det blev en sand folkefest. Der var 22 boder med alt lige fra malet
strandingsgods over smykker, huer, jakker, tasker, glaskunst
og trædrejearbejde til akvareller, pileflet og kunsthåndværk
i ben. Og der manglede heller ikke noget godt til ganen. Ud
over oste fra Thise, gedekød fra Linde Geder, Æblemost og
æbler fra Kræmmergaard kunne man i Støtteforeningens
bod købe lækre hjemmebagte kanelvafler bagt på stenkværnet Nyborggårdmel, med æblesirup og æblegløgg
brygget på Kræmmergaards rene most.

Hyggelige boder i Fyrgården

I den anden ende af Fyrgården havde Støtteforeningen en
tombola med mere end 300 skønne gaver, doneret af lokale
handlende, udstillere og en stor flok frivillige, der havde været i gang med at sylte, strikke og kreere skønne ting.
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Men dagen fra indersiden af tombola-boden gav også inspiration til nye tiltag næste år, da en lille dreng stak i et hjerteskærende skuffelsesvræl, da han som gevinst fik udleveret
et meget smukt stykke kunsthåndværk.
Næste år må vi vist have en fiskedam eller i hvert fald en
mere børnevenlig tombola af en slags som alternativ til den
allerede eksisterende tombola.

Tante Andante og vennerne underholder i Fyrgården

Underholdning skulle der selvfølgelig også være, så Fyrets
faste musikere kom med banjo og harmonika for at sætte
stemning i fyrgård og fyrstuer. Fjaltring Byorkester underholdt med markedsmusik midt i gården, og Tante Andantes skønne figurer optrådte til stor fornøjelse for såvel store
som små.
På trods af lidt bilkaos - undskyld - som vi gerne skal have
styr på til næste år, havde alle en god dag, og mangen julegave blev hjembragt ved lejligheden.
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen til næste år
ved søndag den 30. oktober - den søndag hvor vi går over til
vintertid, for der er der igen efterårsmarked på Bovbjerg Fyr,
og der kan man igen bestille en skøn delikatesse-julekurv til
afhentning i december måned.

Udstillingen blev flittigt besøgt dagen igennem

Hilsen fra Støtteforeningens kasserer
v/ Karl Erik Pedersen

Støtteforeningen er nu nået op på 480 medlemmer – tak for det!
Vi har imidlertid en drøm om at nå 500 medlemmer inden årets udgang. Derfor har vi brug for jeres hjælp: I kan opfordre familie og venner til at melde sig ind.
Det er også muligt at give et medlemskab af ”Støtteforeningen Bovbjerg Fyr” i julegave. Dette gøres nemmest ved at indbetale kr. 150
på vores bankkonto 7730 1147581.
Kontingentindbetalingen dækker naturligvis hele 2011.
Hvis I har brug for hjælp må i meget gerne kontakte mig på
mk260@kabelmail.dk.

Glædelig jul og godt nytår
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P L A N L AG TE A RR A NG E ME NTE R
2 010-2 011
DECEMBER 2010
Fra 1.-24. december jules der på fyret og på fyrets
hjemmeside med julekalender, fyrnisser og konkurrence. Følg med på www.bovbjergfyr.dk.
Hold specielt øje med julekalenderlågen
søndag 12. december kl. 13.00-16.00,
hvor det rumsterer på fyret - mon det er nisser?
En god idé at smutte en lille tur til fyret denne dag,
især hvis man er barn eller bare en barnlig sjæl.

Søndag 10. april
Forfatterarrangement med Inge Pedersen.
Fredag 15. april. Jytte Abildstrøm.
MA J 2011
Søndag 1. maj kl. 14.00. Fernisering.
JUNI 2011
Søndag 5. juni kl. 14.00. Fernisering.

Søndag 19. december. Juleafslutning.
Lemvig Lillekor synger i tårnet kl. 15.00 (husk
varmt tøj), hvorefter vi går ind i caféen, hvor Knud
Jacobsen fortæller juleevangeliet sådan lidt bagvendt, efter endnu et par sange siger vi god jul til
hinanden og går hver til sit.
Gløgg og æbleskiver kan købes i caféen.

Søndag 5. juni kl. 15.00
Grundlovsdag. med talerne Formand for det Radikale Venstre Margrethe Vestager og Sognepræst
Gunda Jørgensen.

Café og udstilling er lukket fra 20.-26. samt 31. december, men holder åbent 27.-30 december samt
1. og 2. januar kl. 13.00 og 16.00.
Den 27. og 28. december kan købes en fællesbillet
på Jens Søndergaards Museum til en guided tur v/
Inger Bjørn Knudsen, der starter kl. 14.00, og efterfølgende gløgg og æbleskiver på Fyret til 50 kr.

Pinsen. 11.-13. juni kl. 11.00-17.00.
Kultur til Kanten.

JANUAR 2011
Fyret holder lukket pga. rengøring og arbejdsdage.

Lørdag 18. juni og søndag 19. juni
Glaskunstner Agnethe Maagaard fejrer sit jubilæum
på fyret og udstiller i øvrigt hele måneden.

Torsdag 30. juli kl. 18.30. Fællesspisning.
JULI 2011
Søndag 3. juli kl. 14.00. Fernisering.
Torsdag 7. juli kl. 18.30. Fællesspisning.
Torsdag 14. juli kl. 18.30. Fællesspisning.
Torsdag 21. juli kl. 18.30. Fællesspisning.

FEBRUAR 2011
Søndag 6. februar kl. 14.00.
Fernisering på februar/marts udstilling.

Torsdag 28. juli kl. 18.30. Fællesspisning.
AUGUST 2011

Vinterferien uge 7
Hold øje med kalenderen, måske er vejret til vinteraktiviteter.

Søndag 7. august kl. 14.00. Fernisering.

Torsdag 24. februar kl. 19.00
Fællesspisning med overskriften ”Det bedste var
Vestjylland”. Aftenens værter er Birthe og Niels Jacobsen og de har inviteret Birgitte Højlund, Kirsten
Sanggård og Karl Anders Fynboe + 1 harmonika og
2 violiner med som medværter.

Søndag 4. september kl. 14.00. Fernisering.

Søndag 27. februar
Forfatterarrangement med Kim Blæsbjerg.

Hold øje med kalenderen i Efterårsferien.
Der kommer flere arrangementer for de ferieramte.

MARTS 2011

SEPTEMBER 2011

OKTOBER 2011
Søndag 2. oktober kl. 14.00. Fernisering.
Mandag 17. oktober. Dragedag.
Kom og byg din egen drage og sæt den op.

Søndag 30. oktober. Efterårsmarked.

Tirsdag 8. marts
Mit Livs Fyrtårn med dykker og virksomhedsejer
Gert Normann.

Søndag 6. november kl. 14.00. Fernisering.

Søndag 20. marts
Forfatterarrangement med Hanne Reintoft.

Søndag 20. november.
Teater med Lise Lotte Krogager.

APRIL 2011
Søndag 3. april kl. 14.00. Fernisering.

NOVEMBER 2011

DECEMBER 2011
Søndag 18. december. Juleafslutning.
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