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Tanker i Tårnet
v/ fyrmoster Lene Christiansen

Tanker i Fyrhaven
Egentlig er det her det rene snyd. Jeg sidder i skrivende stund ikke i
toppen af tårnet, men helt nede i bunden af fyrhaven. Så i dagens
anledning bør fyrmosters klumme i virkeligheden omdøbes til ”Tanker
i Fyrhaven”.
Fyrmoster Lene byder velkommen

Børnene hygger sig i Fyrhaven

Lækkert kagebord tiltaler gæsterne

Fyrhaven er til gengæld helt vidunderlig i øjeblikket. Solen skinner,
fuglene kvidrer og et stykke herfra kan jeg høre en ko sige muuuhh.
Bortset fra de lyde er her fuldstændigt stille, stilheden nærmest sitrer
i luften, og jeg føler mig helt og aldeles alene. Men ”alene” på den
gode måde, hvor naturens storhed kalder på fordybelse og eftertanke og et forsigtigt strejf af en altoverskyggende lykkefølelse uden
videre indfinder sig. Selvom jeg selvfølgelig i al min målrettethed
forsøger at holde den væk med praktiske tanker om dagens udfordringer, som skal løses, og deadlines, der skal overholdes. Jo, stilhed
og fordybelse er vederkvægende.
Og i eftermiddag, når vi slår dørene op til caféen og gæsterne strømmer til fra nær og fjern og forstyrrer stilheden, så forsvinder den lille
lykkefølelse ikke ganske. Nej, den flyttes over i glæden ved samværet med andre, glæden ved at være i aktivitet og udrette noget, som
andre sætter pris på.
Fordybelsen bliver afløst af kontakt og foretagsomhed. Og gæsterne
– ja, de vil mærke den samme stilhed og den samme skønhed, som
er så overvældende i den grønne fyrhave, der på den ene side ligger
så åbent, men på den anden side sagtens yder læ og ro til de, der
slår sig ned i den med eller uden kaffe og kage fra fyrets café, mens
børnene leger i hængekøjerne nede bagest i haven, hvor de har deres helt egen lille verden at glædes over.
Men vi har også meget at være både stolte af og glade for på fyret i
øjeblikket. Den 15. juni kan vi fejre 5-års jubilæum. Så er det 5 år siden Fyrmoster Ingeborg Svennevig overrakte kronen til Bogmester
Erik Flyvholm og til gengæld derfor overtog nøglen til egnens nye
kulturelle fyrtårn, efter at en lille skare vedholdende lokale med Ane
Margrethe Bjerre og Marianne Lisbygd i spidsen havde sikret sig, at
fyret ikke endte sine dage som et sommerhus med hegn omkring.

Frivillige underholdning i Fyrgården

Siden da har en stor og stadigt voksende frivilligflok malet, leget,
knoklet, bagt, sunget, lyttet , fortalt, arrangeret og leet sig gennem
fyrige dage på en egn, hvor der efter sigende ikke sker en sk.. (undskyld udtrykket).

Jeg kan bare sige: Så se jer dog omkring! Måtte de, der har den indstilling dog blot for en stund få øjnene op for den mangfoldighed af
liv og virke, der lyser og brænder i sjæl, øjne og hænder på alle de frivillige her på egnen, og som holder gang i et fantastisk Museum for
Religiøs Kunst, et uundværligt Biohus og altså også et foretagsomt
fyrtårn for fællesskab - for blot at nævne 3 af stederne.
Jubilæet fejres officielt fredag den 15. juni kl. 12.00, hvor vi holder
åbent hus med lidt spiseligt skyllet ned med en festlig drik. Vi håber
selvfølgelig, at rigtigt mange og især vore støttemedlemmer vil komme og dele glæden med os.
Dellikatesse på Bovbjerg Fyr: Grillet ”Bovbjerger” pølser med Vesterhavsost.
Her ses fv. i Fyrgården: Jens Johan, Henning, Helmut og Simon i fuld sving.

Der vil være taler af nogle af de mennesker, som har været vigtige
brikker i fyrets opstart og virke, men slet ikke alle, for så skulle vi bruge mange flere timer og dage til det, end vi har den 15. juni.
Skulle nogen finde på at spørge os, hvad vi ønsker os i jubilæumsgave, så er det hverken blomster eller vin, men nye gode frivilligkolleger, flere støttemedlemmer og lidt guld på kistebunden til at gøre tilværelsen herude endnu sjovere.
Lørdag den 16. juni er der ”Toner i teltet” med Viggo Sommer (fra De
Nattergale), NO Thorning og Ulrik Bust i en koncert, de selv kalder
vestjysk blues og røverhistorier. Her kan man tilmelde sig ved at ringe på billettelefon nr. 5346 8992.

Meteorolog Jesper Teilgaard på besøg i
forbindelse med Forskningens Døgn

Desuden er der festlige jubilæumskoncerter fredage hen over hele
sommeren. Og de koncerter kan alle skylles ned med grillede bovbjergere og fadøl.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer. Håber at se jer på fyret.

Spådommens svære kunst
v/ Heidi Krejberg, bestyrelsesformand i Støtteforeningen

Kulturhus Bovbjerg Fyr fylder 5 år
Storm P. sagde engang: det er svært at spå – især om fremtiden.
Det må vi vel give ham ret i. Hvem havde for blot 5 år siden troet, at
Bovbjerg Fyr ville blive egnens kulturelle fyrtårn og turistmagnet igen
efter at have stået lidt ensomt og forladt i strid modvind i flere år.

Tante Andante byggede drager med børnene ved Forskningens Døgn i april

Vi kan fejre 5- års jubilæum med en perlerække af tilbud både i fyrtårnets lokaler og i Teltet på Kanten.
Vi byder på optræden, god mad, musik af alskens slags, spændende
varer i butikken og, frem for alt et møde med de glade og dygtige
frivillige.
Tag jeres familie, venner, feriegæster og naboer med. Alle bliver betaget af Vesterhavet og alle undres over den store og spændende
aktivitet på fyret hver eneste dag året rundt.
Tør vi spå om udviklingen de næste fem år? Her vil vi igen tænke på
Storm P. og erkende, at det er svært.

Skoleelever øver sig på stylter i Fyrgården

Men én ting er sikkert...
Allerede nu sprænger vi rammerne. Det vil vi fortsætte med.
Allerede nu må vi lægge mange ideer på hylden. Idérigdommen vil
fortsætte.
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Allerede nu må vi sige nej til arrangementer på grund af pladsmangel
...sådan kunne jeg blive ved.
Der skal derfor ikke den store spådomskunst til for at forudsige, at
vores ansøgninger til Fonde omkring bygningsforbedringer er nødvendige at få indfriet. Tårnet skal fremstå som det gør i dag, men
indmaden i bygningerne må tilpasses vore aktiviteter. Vi vover det
ene øje og spår, at byggefasen er i første halvår af 2013.
Dansens dag i april bød på Squaredance
i fyrgården. Fornøjeligt for både dansere
og tilskuere.

Indtil da ser vi frem til en jubilæumssommer, hvor vi i fællesskab kan
tilbyde både de lokale og gæster fra ind- og udland unikke oplevelser
sommeren igennem.
Alle frivillige og alle støttemedlemmer oplever, at det er sandt, når vi
siger, at Bovbjerg fyr er et fyrtårn for fællesskab - et sted, hvor vi får
mere energi end vi investerer.
Her tør jeg godt spå om fremtiden: Det vil fortsætte.!
Til lykke til os alle med de første 5 år og velkommen til at være med i
fællesskabet de næste 5 år.

Bovbjerg Fyr på Lemvig Marked & Dyrskue
Helle, Marianne og Lene viser stolte den
nye kunstnervin frem ved ferniseringen.

v/ Lene Christiansen, fyrmoster

Fyrtårn i miniformat
En flok frivillige tømrere arbejder i øjeblikket intenst på at få bygget Bovbjerg Fyr i 1/3 størrelse af det virkelige tårn. Det skal stå som
blikfang på Lemvig Dyrskue i weekenden 2. og 3. juni, og det vil uden
tvivl trække mange nysgerrige til fyrets stand.

Der arbejdes ihærdigt på minifyrtårnet,
som skal danne blikfang til Lemvig Marked og Dyrskue

Man kan ikke komme op i det, men det er meningen, at børnene
skal kunne komme ind i det og lege. De kan også svare på spørgsmål
og vinde præmier, mens forældrene og andre voksne hyggesnakker
med de frivillige, der bemander standen og byder på en forfriskning.
De voksne kan også vinde præmier både dem man kan spise eller en
gang rappelling på det rigtige fyrtårn.

Sommer på Bovbjerg
I Pinsen tog vi forskud på sommeren. Sol og høje varmegrader, masser af kagespisende gæster og musik i gården – pludselig stod det
klart for os, at sommer og turistsæson nærmer sig, og at de tiltag vi
har haft travlt med at gøre i butik, café og udstillinger forud for det
store ryk-ind nu snart skal stå deres prøve.
De hjemmelavede får, som cafévagt
Susanne Bencke er mester for.

I butikken sælges smukke keramikkrus
fra Dorthe Møller P. i Fjaltring

I butikken håber vi at kunne sælge rigtigt mange af de lokale produkter, som vi har på hylderne til glæde for producenter, gæster og os
selv: Fine smykker og skeer fra Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg, rav
fra Bjarne Hansen i Thyborøn, smukke keramikkrus fra Dorthe Møller P. i Fjaltring, fantastiske 2013-kalendere med fotografier af vores
egen Ane Margrethe Bjerre i Ferring og cafévagt Susanne Benckes
hjemmelavede får, der til dato er vores allermest eftertragtede vare.
Vi har også en ny rødvin med etiket af Ole Daniels fra Houe stående
og nye smukke kunstkort af Allan Axelsen og Anna Grethe Aaen. Nye
souvenirs som køleskabsmagneter og nøgleringe med Bovbjerg Fyr
på er en vare, der allerede har bevist, at de er eftertragtede af såvel
turister som lokale.
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Også i caféen ruster vi os til sommerens mange gæster, og vi vil i år
kunne tilbyde en ostetallerken med nogle af de bedste oste fra Thise
Mejeri ud over Karen Maries lækre frokostretter bestående af fiskefrikadeller eller quiche lorraine. Og så har vi kagebord, hvor man kan
spise al den hjemmebagt kage og drikke al den kaffe/the man kan
for kun 65 kr.

Blandt dellikatesser på fyrets caféanretninger kan nydes de bedste oste fra Thise
Mejeri.

Ole Kildegaard fra Kunstudvalget har organiseret renovering af den
gamle stald, som nu er blevet pudset og kalket og fremstår som et
meget smukt udstillingslokale, og BoFF (Bovbjerg Fyrs fortælleværksted) er i gang med at uddanne guider og formidlere, så turister og
andre interesserede kan få en rundvisning eller en snak om fyrets,
naturens og egnens historie.
Til sommer laver vi også arrangementer for vore trofaste støtter og
lokale naboer, og ikke kun for turisterne, så hold øje med hjemmesidens aktivitetskalender, der kommer hele tiden nye aktiviteter til.

Set
Sket
Siden
sidstt

Bovbjergløbet 9. maj blev for andet år i træk arrangeret af Lomborg-Ramme Idrætsforening og Bovbjerg Fyr. Der deltog 200 i
det udfordrende løb, hvor man kunne vælge mellem en 6 og 10 km rute. Desuden var der en gå-tur på 3 km. Selv om Bovbjerg
skrænter var indhyllet i havgus, blev det en særdeles vellykket aften.
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PL A NL AGT E A RRANGEMENTER S OMMER 2012
Hold godt øje med kalenderen på www.bovbjergfyr.dk for evt. ændringer og nye arrangementer.
JUNI

Torsdag 5. juli kl. 18.30 Fællesspisning Tilmelding på 2613 5617 el. bovbjergfyr@ferringby.dk.

Søndag 3. juni kl. 14.00 Fernisering
Tirsdag 5. juni Grundlovsdag i Fyrhaven
14.30 Velkomst v/Bjørn Albinus
15.15 Folketingsformand Mogens Lykketoft taler
15.45 Kaffe & grundlovskage i metermål
16.30 Fællessang og tale v/Gunda Jørgensen
17.00 Retræte v/tårnblæserne
Søndag 10. juni kl. 10.00-17.00
Kystvandring ved Hjerteforeningen og Danmarks
Naturfredning. Følg med på hjemmesiden.
Fredag 15. juni
Kulturhus Bovbjerg Fyrs 5-års jubilæum
Åbent hus fra kl. 12.00, hvor der vil blive serveret lidt vådt og tørt. Officielt program med taler og
musik kl. 14.00.
Lørdag 16. juni
Kulturhus Bovbjerg Fyrs 5-års jubilæum
Koncert med Viggo Sommer ”vestjysk blues og røvrerhistorier”. I vores nye telt. Med forudgående
spisning samt udskænkning af fadøl.
Bestil billetter og mad på tlf. 5346 8992.

Onsdag 11. juli kl. 13.00-15.00
Rappelling ned ad tårnet Tilmelding nødvendig
på 2613 5617 eller bovbjergfyr@ferringby.dk.
Torsdag 12. juli kl. 18.30 Fællesspisning Tilmelding på 2613 5617 el. bovbjergfyr@ferringby.dk.
Onsdag 18. juli kl. 13.00-15.00
Rappelling ned ad tårnet Tilmelding nødvendig
på 2613 5617 eller bovbjergfyr@ferringby.dk.
Torsdag 19. juli kl. 18.30 Fællesspisning Tilmelding på 2613 5617 el. bovbjergfyr@ferringby.dk.
Onsdag 25. juli kl. 13.00-15.00
Rappelling ned ad tårnet Tilmelding nødvendig
på 2613 5617 eller bovbjergfyr@ferringby.dk.
Torsdag 26. juli kl. 18.30 Fællesspisning Tilmelding på 2613 5617 el. bovbjergfyr@ferringby.dk.
Fredag 27. juli kl. 19.00 Vandrekoncert
med Folk trioen ”Zenobia”, i samarbejde med Jens
Søndergaards Museum.
AUGUST

Søndag 24. juni til lørdag 30. juni
Mongolsk Kulturuge
Onsdag 27. juni kl. 13.00-15.00
Rappelling ned ad tårnet Tilmelding nødvendig
på 2613 5617 eller bovbjergfyr@ferringby.dk.
Torsdag 28. juni kl. 18.30 Fællesspisning Tilmelding på 2613 5617 el. bovbjergfyr@ferringby.dk.

Onsdag 1. august kl. 13.00-15.00
Rappelling ned ad tårnet Tilmelding nødvendig
på 2613 5617 eller bovbjergfyr@ferringby.dk.
Torsdag 2. august kl. 18.30 Fællesspisning Tilmelding 2613 5617 el. bovbjergfyr@ferringby.dk.
Søndag 5. august kl. 14.00 Fernisering

JULI

FREDAGSKONCERTER

Søndag 1. juli kl. 14.00 Fernisering
Onsdag 4. juli kl. 13.00-15.00
Rappelling ned ad tårnet Tilmelding nødvendig
på 2613 5617 eller bovbjergfyr@ferringby.dk.

”Toner i teltet – musik på kanten”
Hen over sommeren vil der blive arrangeret nogle
festlige fredagskoncerter i vores nye telt. Hold øje
med kalenderen på www.bovbjergfyr.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

12.00-17.00

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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