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Tanker i Tårnet
v/ fyrmoster Lene Christiansen

Vinterstemning
Sne, regn, storm og sol. Vi har vist prøvet det meste siden sidst. Og
vi har skuttet os inden døre i stearinlysets skær og med en dejlig kop
varm chokolade foran os. Vi har siddet med rynkede bryn og bekymringen i øjnene og håbet, at de gamle bygninger nu holdt, mens ting
og sager fløj om ørerne på os, og vinden tudede uhyggeligt omkring
tårnet.
Vi har lettere opstemte fornemmet, at foråret er på vej og vovet os
ud i luften uden overtræksbukser og dynejakker. Og vi har mærket og
tænkt, at vi ikke ville undvære nogen af de dage - ikke en eneste.
For uden storm var der ikke stilhed og uden regn ingen tørvejr og
uden vinter intet forår, og vi elsker vores forblæste mørketider, hvor
Vesterhavet viser tænder, lige så meget, som vi elsker de solrige
somre.
Forskningens Døgn - vejrdag på kanten
Og nu er vi blevet så inspireret af det, at vi har dedikeret en hel dag
på fyret til vejret. Det gør vi i samarbejde med bl.a. Ramme Skole og
Udefriskolen i Fabjerg og med støtte fra Forskningens Døgn lørdag
den 21. april.

En rask travetur ved havet gør godt...

Vi får besøg af Jesper Theilgaard om lørdagen, han vil fortælle om
gus, vind og klima. Århus Universitet sender nogle studerende, der
vil vise forsøg med spektakulære vejrfænomener. Asbjørn Bjerre fra
Dansk Vindmølleforening fortæller om vindmøller. En paraglider vil
fortælle og demonstrere, hvordan vind og opdrift får ham til at flyve.
NOE fortæller om solen, og hvordan vi kan få energi vha. solceller.
Man vil kunne blive klogere på geologien i skrænten og på stranden,
når Mads Kjærstrup fra Naturstyrelsen og Bovbjerg Fyr Fortælleværksted guider og fortæller.
Hvis man hellere vil guides rundt mellem oste på Thise Mejeris lager,
hvor Vesterhavsosten smager af saltet i Vesterhavet og i luften, så
kan man også det.
Spejderne kommer og laver bål og skaber lejrstemning. Der vil være
konkurrencer, geocaching og drageværksted.

... bagefter står Anny Christensen og Jytte
Madsen klar med kaffe på kanden

Fredag den 20. april har skoleelever brugt omgivelserne som værksted for opstillinger og forsøg, så også det vil man om lørdagen kunne enten selv prøve eller beskue.

Den lune café holder åbent og tilbyder i dagens anledning rygende
varm suppe eller varm chokolade, kaffe, the og kage. En rigtig god
mulighed for en alternativ udflugt. Men husk varmt og praktisk tøj.
Der er gratis entré.
Den slags arrangementer er vi ret glade for, for her får alle – inklusive
vi selv – mulighed for både at være sammen, blive klogere og få skøn
Bovbjerg luft i lungerne.

Nyt lys over Bovbjerg Fyr
v/ Heidi Krejberg, Bestyrelsesformand i Støtteforeningen

Mads Kjærstrup på hjemmebane i geologiens verden. Her fortæller han om
den sidste istids hovedopholdslinie ved
Bovbjerg.

Spændende vinteraktiviteter
Efter en lidt mørk, våd og rusket vinter, kom der en kort periode med
høj blå himmel og frost.
Det gav nyt lys over fyret. Ikke alene på grund af vejret, men især
fordi de besøgende, og dem var der mange af, blev mødt af Anne
Marie Nielsens fantastiske isskulpturer, som gav fyret et præg af et
eventyrligt sted, hvilket det jo også er.
BOFF, Bovbjerg Fyrs fortælleværksted, kaster også et nyt lys over fyret, fordi vi nu kan tilbyde vore gæster viden både om vores fyrrødder, som vi er rundet af, men også følge de aktuelle begivenheder og
mennesker, der præger livet i og omkring fyret.
Isskulpturerne er smeltet, men er fastholdt i form af billeddokumentation i fortælleværkstedet. Nyd dem dér i et nyt lys!
2012 bliver et særligt lysår på fyret
Vi er i fuld sving med at planlægge og vinkle det lys, der skal kastes
over vores 5-års jubilæum.
Ja, ja, tænker fyret vel i sit stille sind...
Vi ved jo godt, at fyret har stået solidt plantet på skrænten og har
skabt liv omkring sig i mere end 100 år. Det ændrer dog ikke ved, at
den nye fyrhistorie fylder 5 år d. 15. Juni 2012.

Anne Marie Nielsens smukke skulpturer
tiltrak mange besøgende

Vi glæder os til at markere og dokumentere disse 5 år og sammen
feste for det, vi har opnået, og i hinandens selskab samle kræfter til
at fortsætte den nye fyrhistorie og kaste lys over denne del af historien og lyset på kanten.
Inden vi kaster os ud i jubilæumsarrangementerne, afholder vi, traditionen tro grundlovsfest den 5. juni. I år
har vi fået tilsagn fra folketingets formand Mogens Lykketoft, der vil give
et bud på sit syn og dermed kaste lys
over demokratidebatten i en globaliseret verden.
Det er tydeligt at vinteren går på hæld.
Forår og sommer står på spring med
nyt lys og mange nye spændende oplevelser og udfordringer i og omkring
Bovbjerg Fyr. Velkommen til alle.

Bovbjerg Fyrs Fortælleværksted er kommet godt fra start. Her ses et udsnit af
udvalgets medlemmer ved åbningsarrangementet.
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Bovbjerg Fyrs Fortælleværksted - BoFF
v/ Erik Ring, formand for BoFF

Stedets fortælling
På Lindesnes Fyr på sydspidsen af Norge har de i mange år haft en
fyrvært, der fortæller de besøgende om fyret og dets særlige beliggenhed ved indsejlingen til Skagerak.
I Frazerborough på nordøstsiden af Skotland fortæller man, hvorfor
fyrtårnet blev bygget midt i en middelalderborg.

Ellen Damgaard fortæller om udstillingen

På Skage Fyr i Sverige viser man stolt fyrmesterboligen frem, som
den var for snart 100 år siden, og en lille gruppe frivillige fortæller
hvordan en fyrmester levede.
I fyrtårnene på Kap Arkona på Rügen og Hiddensee i Tyskland er der
udstillinger, som fortæller om det særlige ved disse fyr, og om søfarten i Østersøen, og ved fyret La Lanterna fra 1100-tallet, som står i
indsejlingen til Genova i Italien, fortæller store plancher om de spændende historier der knytter sig til stedet.
Overalt er det helt indlysende at stedets fortælling er det første den
besøgende skal have del i.
Sådan er det nu også blevet på Bovbjerg Fyr.
Tove Lisby lavede allerede i 2007 en plancheudstilling om kystsikring
i tårnets sidefløje. Den har været vel besøgt.

De mange fremmødte synger fællessang
ved den festlige åbning 12. februar.

Det er én af fortællingerne, men vi har manglet dem om fyret og
dets betydning for skibsfarten, om landskabet og kampen mod havet, om folk der har haft deres arbejde på fyret og på kysten.
Derfor er vi et lille udvalg, BoFF, Bovbjerg Fyrs Fortælleværksted, som
vil kaste lys over alle de fortællinger der findes.
Besøg BoFF i nordhuset
På 1. sal i nordhuset har vi indrettet et hyggeligt rum, hvor alle er
velkomne til at slå sig ned og fordybe sig. Der er kommet noget på
væggene og noget på hylderne.
I de andre bygninger, samt i det fri, vil vi på forskellig måde formidle fortællingerne. Alt kommer ikke på én gang, men langsomt vil der
blive mere og mere at opleve.

Flemming Lisby og Erik Ring underholder
gæsterne med sømandsmusik

Vi vil gerne hvis andre interesserede frivillige vil være med, og vi ønsker at få fagfolk med i arbejdet. Alle interesserede er velkomne til at
bidrage eller opsøge viden.
Der vil komme rundvisninger og arrangementer, og børnene vil heller
ikke blive glemt.
Vi havde en forrygende åbning den
12. februar, hvor der blev skænket
150 glas portvin og dertil beskøjter.
Fyrmoster Lene holdte åbningstalen
og der blev spillet sømandsmusik,
mens folk kiggede sig omkring.

De frivillige glade for den nye udstilling i Fortælleværkstedet. F.v. Erik Ring, Ellen
Damgaard, Nils-Jørn Krejberg, Heidi Krejberg og fyrmoster Lene Christiansen
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Set
Sket
Siden
sidstt

UGE 6 Anne Marie Nielsens flotte isskulpturer trak stor opmærksomhed rundt
omkring Fyret i de smukke frost solskinsdage. Et kort indslag i TVMidtVest fik folk til
at strømme til, for alle havde lyst til at opleve de smukke kunstværker. Anne Marie
måtte arbejde om natten, hvor frosten var hårdest, så det blev ikke til meget søvn.

UGE 7 Alle dage i vinterferien viste Ellen
Damgaard rundt i fyrets bygninger og
fortalte historierne om fyrmestre og
fyrpassere gennem tiden.

UGE 7 I det nye fortælleværksted bød man på sporleg for børn i vinterferien og det
blev en sjov aktivitet. Erik Rings tipskupon med spørgsmål rundt på Fyret udløste
både spænding - og præmier. ”Lad os nu se hvor mange, der er rigtige...”
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PL A NL AGT E A RRANGEMENTER FORÅR 2012
Hold godt øje med kalenderen på www.bovbjergfyr.dk for evt. ændringer og nye arrangementer.
MARTS
Torsdag 15. marts kl. 19.30
En bymand på landet - Mit Livs Fyrtårn med
salgschef Mogens Poulsen, Thise Mejeri
Søndag 18. marts kl. 19.00
Forestillingen BENNY – Livet er ikke det værste man har. En humoristisk og musikalsk cabaret,
hvor man lærer nationaldigteren Benny Andersen
og hans folkekære viser bedre at kende. Medvirkende er: Allan Høier vokal, Allan Thorsgaard på
guitar og Thommy Andersson på kontrabas.
Torsdag 29. marts kl. 19.00
25 år med udviklingsarbejde. Anette og Orla

Mikkelsen fortæller om deres arbejde rundt i
verden bl.a. Tibet, Syrien og Angola
Angola.
APRIL
Søndag 1. april kl. 14.00 Fernisering på april
måneds kunstudstilling. Tale ved museumsinspektør for Lemvig Museum, Mette Lund Andersen.
Søndag 15. april kl. 15.00
Formand for psykiatrifonden Anne Lindhardt
fortæller om ”Det følsomme sind”.
Lørdag 21. april kl. 11.00-17.00
Vejrdag på kanten i samarbejde med Ramme
Skole og Udefriskolen i Fabjerg, støttet af Forskningens Døgn. Lokale skoleelever laver forsøg og opstillinger om fredagen, og disse kan så beses og
måske afprøves om lørdagen. Jesper Theilgaard taler om havgus, vind og klima. Århus Universitet laver fysikforsøg med vejrfænomener. En paraglider
fortæller og demonstrerer, hvordan man flyver på
vinden og opdriften. Formand for Dansk Vindmølleforening, Asbjørn Bjerre, fortæller om vindmøller.
NOE vil fortælle om solen og den energi, man kan
få ud af den vha. solceller. Drager vil blive bygget
og sat op, ligesom der vil være konkurrencer og geocaching. Spejderne står for bål og lejrstemning.

Søndag 22. april kl. 13.00-15.00
GENERALFORSAMLING i Støtteforeningen.
Søndag 29. april kl. 14.00 I anledningen af Dansens Dag kommer Finn og instruerer i Square Dance især for ikke og kun lidt øvede..
MA J
Søndag 6. maj kl. 14.00 Fernisering.
Søndag 13. maj kl. 14.00 Afsløring af vinderen
af vinetiket-konkurrencen. Vi åbner et par flasker
af vinen med den nye etiket og overrækker præmier og hæder til kunstnerne af de værker, der er udvalgt af dommerkomitéen som motiv på vinflaske
og kunstkort.
Pinsedagene 26.-28. MAJ 11.00-17.00
Kultur til kanten. Caféen tilbyder i anledning af festivalen 2 forskellige lækre frokostanretninger med
egnens specialiteter.
JUNI
Søndag 3. juni kl. 14.00 Fernisering.
Tirsdag 5. juni kl. 15.00 Grundlovsdag med hovedtaler Mogens Lykketoft og vores faste taler
sognepræst Gunda Jørgensen. Hornmusik og fællessang.
Søndag 10. juni kl. 10.00-17.00
Vandring ved Hjerteforeningen og Danmarks Naturfredning. Følg med på hjemmesiden.
Fredag 15. juni
Kulturhus Bovbjerg Fyrs 5-års jubilæum.
Følg med på hjemmesiden.
Onsdag 27. juni kl. 13.00-15.00
Rappelling ned ad tårnet. Tilmelding nødvendig
til 2613 5617 eller bovbjergfyr@ferringby.dk.
Torsdag 28. juni kl. 18.30 Fællesspisning. Tilmelding nødvendig til 2613 5617 eller bovbjergfyr@
ferringby.dk.

Husk at kontakte os, hvis du ændrer mail-adresse
Café, kunstudstilling og butik

Fyrtårnet

Åbningstider - fri entré

Åbent alle dage hele året rundt fra solopgang til solnedgang.

Januar

Lukket

Februar-marts

Tirsdag-Søndag

Entré:
13.00-16.00

April-maj

Tirsdag-Søndag

14.00-17.00

Juni

Tirsdag-Søndag

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

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

Udvidet åbningstider ifm. ferier og helligdage, tjek hjemmesiden.
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