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Tanker i Tårnet
v/ fyrmoster Lene Christiansen

På toppen af det standhaftige runde fyrtårn kan vi stå og se ud på
skibstrafikken. Langt ude på det store Vesterhav sejler skibene i noget, der set her inde fra land nærmest ligner en lang lige række. Kikkerten hjælper med at trække dem så meget nærmere, at vi i mange
tilfælde rent faktisk kan bestemme, hvilken type skib det drejer sig
om. Der er trawlere og kæmpestore containerskibe, en sjælden gang
er det et gammelt træskib med mast og sejl, der passerer. Der er
også enorme tankskibe, skibe med kraner og lidt mere ubestemmelige skibe, der mest af alt ligner noget, der er på vej for at blive skrottet.
Det smukke, norske barkskib Capella, der
forliste ved Bovbjerg 22. november 1903.
Capella var på vej fra Arendal i Norge til
Sydafrika med tømmer. Det blæste en
hård nordvestlig storm, og Capella lå dybt
i vandet, da det drev ind mod land og
grundstødte ved høfde 1 ud for Bovbjerg.
I løbet af en time brækkede skibet midt
over, og hele den 15 mand store besætning blev havets bytte.

Det er spændende at stå og tænke på, hvor de mon kommer fra, og
hvor de skal hen? Hvem mon er om bord i de skibe, og hvad laver sømændene lige nu?
Hvis Bovbjerg Fyr kunne tale, så ville vi høre en masse fortællinger
om skibe i nød, om strandinger og redningsaktioner. Om brandstorme
og blikstille dage. Der ville blive berettet om fyrmester Heering, der
sad i petroleumslampens skær og skrev til Fyrvæsnet for at bede om
lov til at indkøbe en ny pære. Om en lind strøm af malere – store som
små - der med pensel og staffeli gennem årene har foreviget vand,
luft og fyrtårn. Om de horder af biler og mennesker der kom her som
et indlæg i dette årtis sygehusdebat i Vest. Om børn, hvis lommer var
så fyldte af spændende strandsten, at de dårligt kunne gå, uden at
bukserne gled ned omkring hælene. Om……ja fyld selv på.
Historierne ville ingen ende tage, hvis det fyr kunne tale. Og det vil
de heller ikke, selvom det ikke kan, for historierne kommer visse steder helt af sig selv.
F.eks. når man uforvarende kommer til at åbne de gule døre ved indgangen i nordbygningen og ser et skab med kroge, hvor fyrfolkene
sikkert har haft deres arbejdstøj hængende, regnjakke, sydvest og
waders måske eller en nydelig fyrmesterjakke?

Fyrmester Møller-Hansen 1958. Uddrag
fra artikel i ugebladet ALT FOR DAMERNE:
”Mennesker omkring et fyr” (hele artiklen
kan læses på Bovbjerg Fyrs hjemmeside).

Hvis man helt oppe ved kontoret under linsen, trykker næsen flad
mod ruden i døren og prøver at forestille sig, hvordan fyrmesteren,
fyrassistenten eller fyrpasseren har stået ved pulten eller siddet ved
et skrivebord og skrevet logbog og noteret en hel masse fakta omkring vejr og vind og lys og mørke, får man jo nærmest et chok, når
man på siden over solskinsminutter i marts 1944 pludselig står med
en halvtom side, efter at rækken af tal brat er afbrudt af ordet ”evakueret”.

Det skete den dag, tyskerne beslaglagde tårnet for at anvende det
som udkigspost. Historiens vingesus kommer her nærmest som et
slag i ansigtet. Sørgelige, dramatiske, spændende, muntre, allestedsnærværende historier.
På Bovbjerg Fyr værner vi om historien, om bygningerne, om naturen, om menneskene og om hele fyr-ånden. Alle forandringer og alle
tiltag kommer igennem vridemaskinen – passer det til Bovbjerg Fyr,
eller bevæger vi os for langt væk fra rødderne og stedets grundsubstans? Finder idéerne - set i det lys - ikke nåde for vores blik, så bliver
de ikke til noget.
Oplevelser på Bovbjerg Fyr skal være autentiske og langtidsholdbare.
Hvor er det en god og stolt fornemmelse at kunne skrive det og vide,
at det ikke kun er et smart motto, men noget vi – efter bedste evne
selvfølgelig – men dog reelt efterlever og nyder at efterleve. Det er
alt sammen såre godt!

Forpustet, udslidt og GLAD
v/ Heidi Krejberg, Bestyrelsesformand i Støtteforeningen

Disse 3 ord kunne passende være hovedoverskriften på sommerens Nyhedsbrev. Alle, der har deres daglige gang på fyret,
vil sikkert nikke genkendende til de 3 ord. Alle vore støttemedlemmer rundt omkring i både ind - og udland, vil glæde
sig over en sommerhilsen, der igen fortæller, at der er massevis af spændende aktiviteter på Bovbjerg Fyr. Vi har netop
lagt en weekend bag os, der krævede alle gode kræfter.

Knap 300 var samlet i Fyrhaven til Grundlovsfest

Margrethe Vestager holdt en fin grundlovstale

Bovbjerg Fyr kastede lys over Dyrskuet i Lemvig på en sådan
måde, at ingen af de flere tusinde besøgende kunne undgå
at blive grebet af kreativiteten, aktivitetsniveauet og indholdet i de oplevelser, Bovbjerg Fyr tilbyder året rundt. Mange nye støttemedlemmer kom til og vi har nu passeret 500
støttemedlemmer.
Samtidig løb årets traditionsrige Grundlovsfest af stabelen. Næsten 300 mennesker nød det forrygende vejr, kaffe
og grundlovskage i metervis og især grundlovstalerne og
musikken. Folketingsmedlem og formand for den Radikale gruppe i Folketinget, Margrethe Vestager holdt en vedkommende og ægte Grundlovstale og sognepræst Gunda
Jørgensen viste igen i år, at hun kan fortælle på en sådan
måde, at hun tryllebinder tilhørerne. Fyrets ”husorkester”, De
Grønne Spejders Musikkorps fra Lemvig, sørgede igen i år
for musik og retræteblæsning fra tårnet.
Massevis af forberedelser, usikkerhed om vejrsituationen,
sommerfugle i maven, lettede og blev fejet bort og afløstes af boblende glæde og stolthed over, at få lov til at være
med i flokken af frivillige på Bovbjerg Fyr.
Endnu en ny tradition er på vej. Vi har gennemført det første
”Bovbjergløb” i samarbejde med Ramme-Lomborg Idrætsforening. En fantastisk nyskabelse som, gav sved på panden
både hos løbere og heppere.

Festlig opvarmning til Bovbjerg-løbet

Det fordrer sammenhold at få alt dette til at virke. Sammenhold gør ikke alene stærk. Sammenhold udvikler en idérigdom og kreativitet, som den enkelte knap vidste han eller
hun var i besiddelse af.
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Vi befinder os i øjeblikket i en spændende fase i fyrets historie. Mange aktiviteter er afprøvet. Nogle har udviklet sig til traditioner, andre
er opgivet og nye idéer finder vej. Det er uhyre vigtigt, at vi ikke stivner i ”plejer”.
For mig at se, er det helt tydeligt, at vi formår at ”gå på to ben”. Dels
konsoliderer vi os og får styr på drift, økonomi og planlægning, samt
etablering af gode traditioner. Dels fastholder vi idérigdommen, gejsten og lysten til at være kreative og hele tiden tænke nyt.
Kort sagt ligger vi ikke alene på kanten, vi går også til kanten! Kig på
hjemmesiden www.bovbjergfyr.dk og oplev selv i hvor høj grad det
summer, sprudler og lever på Bovbjerg Fyr.
Vi oplever et væld af gæster, turister og besøgende på alle ugens
dage, et utal af arrangementer i ugens løb og fulde huse til vore arrangementer. (Af og til sådan, at vi desværre må melde alt udsolgt
inden vi kommer i gang.)
Alt dette er kun muligt så længe der står en stor flok solide frivillige
bag projektet. Vi slider hårdt på de frivillige for tiden. Alligevel oplever vi arbejdslyst, glæde og sammenhold.
På Støtteforeningens vegne skal der lyde en varm sommerhilsen og
tak til jer alle fra et sprællevende Bovbjerg Fyr.
Vi glæder os til at se alle vore 500 støttemedlemmer på fyret i sommerens løb. Men, husk, at uden den store trofaste skare af frivillige
og fyrmoster Lene, ville der ikke være liv og sommer på fyret. Vores
tak til jer kan ikke blive stor nok. God sommer til os alle.

Bovbjerg Fyr på dyrskue-stand
v/ Ane Margrethe Bjerre

Bovbjerg Fyr var repræsenteret med en stand på dyrskuet
i Lemvig 4. og 5. juni 2011. Vi var inviteret, og vi fik en flot
plads i den gamle hangar. Det var et fantastisk tilbud, som vi
er glade og stolte over at vi kunne sige ja tak til.
Vi forsøgte at skabe en flot scene for alt det, vi gerne vil fortælle om vores smukke og spændende fyrtårn og alle de
mange gode oplevelser, som naturligvis ligger og venter på
alle, der lægger vejen forbi. Der er altid nye overraskelser i
vente.
Standen blev flot indrettet og der var livligt besøg
begge dage med snak og konkurrencer.

Vi havde til dyrskuedagene lavet et ”bagtæppe”. Et sceneri
med skrænterne og Bovbjerg Fyr på toppen. Foran havde vi
skabt en sandstrand. Her kunne børn og barnlige sjæle boltre sig. Tove havde lavet en billedserie, som kørte kontinuerligt på et stort lærred. Her kunne man se og læse om aktiviteter på fyret og om fyrets historiske fakta.
Vi fik nye støttemedlemmer og vi fik tilsagn fra gode folk,
som gerne ville prøve at være med i det frivillige arbejde.
Vi var en flok ”fyr frivillige” som med stor fornøjelse modtog
rigtig mange interesserede gæster, som gerne ville høre om
aktiviteterne på fyret. Både det arbejde, som vi frivillige laver, men også om Bovbjerg fyrs historie, om alle de spændende mennesker, som mødes på fyret.

Auktionen på Johnny Madsen maleriet indbragte
44.000 kr. til Bovbjerg Fyr

Med os havde vi 4 dygtige kunstnere, som foruden at fremvise deres arbejder også kunne fortælle gæsterne om kunst
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og om tilblivelsen af netop deres kunst. De samme kunstnere skænkede desuden et værk til den kunstauktion, som om søndagen blev
afholdt til fordel for Bovbjerg fyr. Overskuddet gik ubeskåret til Bovbjerg fyr.
Stor tak til: Inge Marie Korsholm. www.imko.dk, Anna Grethe Bundgaard www.gallerikongsholm.dk, Vibeke Barter www.vibekebarter.
com og Birgitte Pedersen, Stationsvej 25 8330 Beder
Johnny Madsen havde skænket et af sine malerier med det formål at
give lidt tilbage til sin hjemegn. En stribe andre kunstnere havde ligeledes doneret kunstværker med det formål at støtte arbejdet på Bovbjerg Fyr: Ole Kildegaard, Bodil Hauskov, Else Husted Kjær, Hanne Krarup, Merethe Bang Thomsen, Kristian Tikjøb, Helene Lund den Boer
og Tove Hoppe

Thise Mejeri uddeler smagsprøver på
dyrskuet.

Auktionarius Hans Jørgen Eriksen, Holstebro Auktioner varetog på sin
sædvanlige humoristiske og forstandige måde auktionen. I dagens
anledning uden honorar. Det er fantastisk dejligt at modtage denne
støtte og mærke, at så mange er med til at sikre, at Bovbjerg Fyr har
denne specielle plads i vores kultur.
Thise Mejeri var også til stede på dyrskuet med en stand. Her kunne
man høre om og smage på mejeriets produkter. Også det nød Bovbjerg Fyr godt af. Overskuddet af deres salg på standen gik til… Bovbjerg Fyr.
Vindere af konkurrence for børn:

Vindere af konkurrence for voksne:

Katrine Nørby,
Lemvigvej 26, Tørring, 7620 Lemvig

Boye Larsen,
Jens Søndergårdsvej 20, 7620 Lemvig

Jacob Stensgaard,
Refshovevej 3, 7760 Hurup, Thy

Jette Thomsen,
Holstebrovej 96, 7600 Struer

Mikkel Pedersen,
Ørrevej 29, 7490 Aulum

Elva Jørgensen,
Michael Anchersvej 14, 7430 Ikast

Julie Sandholm,
Rusbjergvej 157, Gudum, 7620 Lemvig

Line Knutsson,
Bredgade 13, 2 tv. 7620 Lemvig

Camilla,
Houlindvej 30, 7620 Lemvig

Henny Øgendahl,
Bastrupvej 4 Asp, 7620 Struer

Thor Kristensen,
Nørrebjerg 16, 7620 Lemvig

Mona Sønderskov Olesen,
Sønderbjerg 8, 7620 Lemvig

Gevinster frit valg på Bovbjerg Fyr:

Gevinster frit valg på Bovbjerg Fyr:

1) legetøj fra butikken værdi 150 kr.

1) En fællesspisning
2) 2 x rapelling
3) 4 x kaffe og kagebord

2) En rapelling
3) 1 is + 1 sodavand + 1 kasket

Støtteforeningens medlemstal, 1. juli 2011
v/ Karl Erik Pedersen, kasserer i Støtteforeningen

Tak til alle jer der valgte at fortsætte jeres medlemskab af Støtteforeningen og i løbet af årets første måneder indbetalte kontingentet
for 2011.
Der skal også lyde et velkommen til mange nye medlemmer. I forbindelse med dyrskuet i Lemvig 4. – 5. juni fik vi 22 nye medlemmer og
dermed nåede medlemstallet for første gang over 500.
Karl Erik Pedersen,
kasserer i Støtteforeningen

Efterfølgende er der kommet flere nye medlemmer til, og på nuværende tidspunkt er vi i alt 516 medlemmer.
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Nyt fra butikken
v/ Marianne Lisbygd, butiksudvalget

I butiksudvalget startede vi året med at optælle varelageret, hvorefter vi pakkede alle varer i hele butikken ned. Vi gjorde hovedrent,
malede og ændrede på indretningen for at give mere plads, gøre butikken mere åben og kundevenlig.
Vi vil fremadrettet gerne give både små og store gæster en god oplevelse og tilbyde varer af høj kvalitet. Butikken viste i løbet af 2010
sin berettigelse og vi kunne i foråret med glæde sætte nogle fine nye
hylder op i caféen.

Marianne Lisbygd i butiksudvalget

På Formland Messen i februar fandt vi flere nye, interessante samarbejdspartnere: Et firma ejet af to islandske kvinder, bosiddende i
Danmark. Dette firma leverer de lækreste, varme islandske sokker
med både fåre- og angorauld. Til de mindre børn fairtrade legetøj fra
Sri Lanka fremstillet af gummitræ. Dekorative fairtrade paraffinlys fra
Swaziland. Bolcher med Bovbjerg Fyr specialfremstillet til os af Blåvand Bolcher. Lækkert legetøj til de lidt større børn fra det franske firma Djeco. Vi kan bryste os af at dette legetøj sælges på Louvre og på
Bovbjerg Fyr – og måske et par andre steder.
Vi bestræber os i butiksudvalget på at udvide sortimentet med kvalitetsvarer og ønsker os flere lokalt fremstillede varer, også gerne
kunsthåndværk. Vi vil selvfølgelig gerne have så mange kunder som
muligt i vores lille butik – i den sidste ende drejer det sig jo om at tjene penge til driften af vores allesammens Bovbjerg Fyr, så vi kan bevare stedet og give os alle mange flere gode oplevelser.
Heldigvis mærker vi også at flere og flere, både sommerhusgæster, andre turister og fastboende i et stort område, får
øjnene op for at vi byder på et varieret vareudbud som kvalitetsmæssigt er i top, og som egner sig fortrindeligt til gaver
til både børn og voksne. Så kom bare frit frem, vi er her for
det samme.

Fairtrade legetøj sælges i butikken

Spændende varesortiment på hylderne for enhver
smag

At drive butikken er en proces som heldigvis aldrig er færdig. Vi skal til stadighed forbedre og videreudvikle. I butiksudvalget holder vi møde efter behov. Derudover kommer vi
hver især forbi når vi har tid, for at trimme butikken. Eller vi
mødes et par stykker for at fylde varer ind og holde butikken
pæn og indbydende. Vi bestiller selvfølgelig også varer hjem
og forsøger hele tiden at tænke fremad og være på forkant.
Lige nu hvor vi står lige midt i den allertravleste tid koncentrerer vi os om at holde varer på hylderne så vi har noget at
sælge til alle vore glade gæster.
Inspiration findes mange steder og i mange forklædninger.
Allerede i august skal vi helt konkret lade os inspirere på en
ny Formland Messe. Dernæst vil vi i tankerne forberede os
på Bovbjerg Fyrs dejlige Efterårsmarked 30. oktober. En herlig, sjov dag med mange hundrede positive mennesker på
besøg. Denne dag var rigtig god for butikken i 2010 og det
forventer vi også at den bliver i år.
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Skibet på kanten - Bovbjerg Fyrs teaterscene
v/ Anne Marie Henriksen

Efter to års succeser med de smukke og charmerende forestillinger
på kanten, først Cirkus på kanten 2009 og derefter Skibet på kanten 2010, har vi givet halmscenen ved foden af Bovbjerg Fyr navnet
Skibet på kanten.
Hver sommer håber vi her at kunne præsentere en ny forestilling, der
er bygget af mange forskellige menneskers talenter og med idéens
ophavsmand Kai Bredholt som instruktør.
I 2011 præsenterer Skibet på kanten forestillingen:

Livshistorier på kanten
Bygget over historier fra livet på kanten af Jylland. Helt derude hvor fiskerne sang salmer på vej ud af havnen og sømandssange i åben sø.
Om de unge, der mødtes til missionske sanglegsaftner og dansede
vildt og inderligt så kinderne blussede og kærligheden blomstrede.
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På skæv ”Skibet på kanten manér” med det runde fyrttårn, den blå himmel og det store Vesterhav som kulisse.
M
Med æslet Molly og mennesker fra kanten, en italiensk
stumfilmsstjerne, musik, flamencosko og 32 tons halm.
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Forestillingen spiller 23. 24. 27. 28. 29. og 30. juli kl.
19.30 samt 31. juli kl. 16.00.

GFYR.DK

Billetsalget starter 1. juli og kan købes på fyret i caféens åbningstid. Billetter kan også bestilles på tlf. 24 59
63 31, hverdage fra 9-12.
Vi håber selvfølgelig at vejret bliver lige så godt som
sidste år, men for en sikkerheds skyld har vi lejet et
stort cirkustelt, så vi kan give garanti for en dejlig oplevelse uanset vejret.

Vi ønsker alle læserne en rigtig god sommer og byder velkommen til et besøg på Bovbjerg fyr
Café, kunstudstilling og butik

Fyrtårnet

Åbningstider - fri entré

Åbent alle dage hele året rundt fra solopgang til solnedgang.

Januar

Lukket

Februar-marts

Tirsdag-Søndag

April-maj

Tirsdag-Søndag

14.00-17.00

Juni

Alle dage

14.00-17.00

Juli-august

Alle dage

11.00-17.00

September-oktober

Tirsdag-Søndag

14.00-17.00

November-december

Tirsdag-Søndag

13.00-16.00

Entré:
13.00-16.00

Voksne 20 kr. - børn 10 kr.
Støttemedlemmer gratis adgang

Udvidet åbningstider i påske, pinse og jul.

FYRVEJ 27 • FERRING • 7620 LEMVIG • T: 97 89 10 12 • E : BOVBJERGFYR@FERRINGBY.DK • W: BOVBJERGFYR.DK
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PL A NL AGT E A R R A NGEMENTER S OMMER-EFTERÅR 2011
Hold godt øje med kalenderen på www.bovbjergfyr.dk for evt. ændringer og nye arrangementer

JUNI
Torsdag 30. juni kl. 18.00 Fællesspisning
med Vibeke og Bjørn Albinus samt Merethe og Jørgen
Nørby som værter. For maden står Karen Marie German. Pris 250 kr. excl drikkevarer. Bestilles på 2613
5617.

JULI
Søndag 3. juli kl. 14.00 Fernisering
på juli-udstilling med Lars Henning Andersen, Esbjerg,
maleri, Maren Andersen, Tim, akvarel, Anna Bjerre,
Resen, keramik, Jens Bredholdt, Ringkøbing, oliepastel
og akryl, Anna Grethe Bundgaard, Hjerm, akryl, Anne
Mette Hjørnholm, Hjerm, kurveflet, Hanne Krarup, Laven, farvegrafik, Kit Kjølhede Laursen, Frederiksberg,
akryl, Birte Mølgaard, Viborg, oliemaleri og akvarel. Fri
entré.

Onsdag 6. juli kl. 14.00 og 15.00 Rappelling
Pris 125 kr. Bestilles på 2613 5617.

Torsdag 7. juli kl. 18.00 Fællesspisning
med frivillige værter. For maden står Karen Marie German. Pris 250 kr. excl. drikkevarer. Bestilles på 2613
5617.

Onsdag 13. juli kl. 14.00 og 15.00 Rappelling
Pris 125 kr. Bestilles på 2613 5617.

Torsdag 14. juli kl. 18.00 Fællesspisning
med Heidi og Nils-Jørn Krejberg samt Majken Ørnbøll
og Karl Erik Pedersen som værter. For maden står Karen Marie German. Pris 250 kr. excl. drikkevarer. Bestilles på 2613 5617.

Fredag 29. juli kl. 19.30 Skibet på kanten
spiller stykket ”Livshistorier på kanten”. Pris voksne
100 kr. børn 50 kr. Bestilles på 2459 6331.

Lørdag 30. juli kl. 19.30 Skibet på kanten
spiller stykket ”Livshistorier på kanten”. Pris voksne
100 kr. børn 50 kr. Bestilles på 2459 6331.

Søndag 31. juli kl. 16.00 Skibet på kanten
spiller stykket ”Livshistorier på kanten”. Pris voksne
100 kr. børn 50 kr. Bestilles på 2459 6331.

AUGUST
Onsdag 3. august kl. 14.00 og 15.00 Rappelling
Pris 125 kr. Bestilles på 2613 5617.

Torsdag 4. august kl. 18.00 Fællesspisning
med frivillige værter. For maden står Karen Marie German. Pris 250 kr. excl. drikkevarer. Bestilles på 2613
5617.

Søndag 7. august kl. 14.00 Fernisering
på august udstilling med Asger Nielsen, Fjaltring, akryl
og akvarel, Ole Daniels, Holstebro, akrylmaleri, Marianne Majgaard, Nr. Nissum, Raku, Birgit Olesen, Vinderup, maleri, Susanne Flodgaard, Holstebro, oliemaleri,
Lis Jensen, Venø, oliemaleri, grafik, tusch, Jens Stobberup, Struer, skulptur sten, bronze, Jens Christensen
Overgaard, Ulfborg, akvarel, Ole Kildegaard, Ramme,
akryl og akvarel. Fri entré.

Lørdag 27. & søndag 28. august kl. 11.00-17.00
Åbne Døre Gallerier, kunstmuseer og værksteder i
hele egnen holder åbne døre og således også Bovbjerg Fyr. Vores café tilbyder frokostretter.

Fredag 15. juli kl. 19.30 Vandrekoncert
Afrikansk musik møder Vesterhavet v/Basiru Njai. Et
samarbejde mellem Jens Søndergaards Museum og
Bovbjerg Fyr. Pris 50 kr. Bestilles på 2613 5617.

Onsdag 20. juli kl. 14.00 og 15.00 Rappelling
Pris 125 kr. Bestilles på 2613 5617.

Torsdag 21. juli kl. 18.00 Fællesspisning
med frivillige værter. For maden står Karen Marie German. Pris 250 kr. excl. drikkevarer. Bestilles på 2613
5617.
Lørdag 23. juli kl. 19.30 Skibet på kanten
spiller stykket ”Livshistorier på kanten”. Pris voksne
100 kr. børn 50 kr. Bestilles på 2459 6331.JUNI

Søndag 24. juli kl. 19.30 Skibet på kanten
spiller stykket ”Livshistorier på kanten”. Pris voksne
100 kr. børn 50 kr. Bestilles på 2459 6331.

Onsdag 27. juli kl. 14.00 og 15.00 Rappelling
Pris 125 kr. Bestilles på 2613 5617.

Onsdag 27. juli kl. 19.30 Skibet på kanten

SEPTEMBER
Søndag 4. september kl. 14.00 Fernisering
på september udstilling med Else Visgaard Kristiansen,
Holstebro, akrylmaleri, Sanne Friis, Snedsted, akrylmaleri, Eva Hermann, Husby, keramik, Elisabeth Borch,
maling på skind o.a., Inger Mejling Kristensen, Viborg,
vokspasteller, Inge Kjær, Ulfborg, maleri og krukker,
Kamilla Baagø, Holstebro ”Urstof”, maleri og grafik, Mogens A. Lund, Kbh.K. ”Urstof”, akryl og tusch. Fri entré.

Lørdag 10. september kl. 14.00 Korsang i fyrgården (Flyttes til Trans kirke, hvis vejret umuliggør afholdelsen af koncerten i gården) Give Egnskor under
ledelse af Ingeborg Noe og Vandborg Ferring koret
synger. Gratis adgang.
OKTOBER
Søndag 2. oktober kl. 14.00 Fernisering
Mandag 17. oktober Dragedag
Kom og byg din egen drage og sæt den op.

Hold øje med kalenderen i Efterårsferien

spiller stykket ”Livshistorier på kanten”. Pris voksne
100 kr. børn 50 kr. Bestilles på 2459 6331.

Der kommer flere arrangementer for de ferieramte.

Torsdag 28. juli kl. 19.30 Skibet på kanten

Søndag 30. oktober Efterårsmarked

spiller stykket ”Livshistorier på kanten”. Pris voksne
100 kr. børn 50 kr. Bestilles på 2459 6331.
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