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Bovbjerg Fyr
Lige til kanten
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Tanker i Tårnet

MARTS 2013

v/ fyrmoster Lene Christiansen

Støtte til ombygning
Vores store lettelse og overstadige glæde over at få
mulighed for at finde løsninger på vore udfordringer
af pladsmæssig karakter, som de mange penge, vi
fik bevilget, gav os, var ikke en forbigående eufori.
Vi er stadig glade, og vi bliver stadig jævnligt ønsket
tillykke med, at vi har været så heldige at få bevilget
pengene til en ombygning af vores elskede fyrtårn,
og vi er dybt taknemmelige over for alle, der har lovet os økonomisk støtte og overfor alle, der viser interesse. Jo, vi er stadig vildt lykkelige, også nu hvor
vi har måttet ”tage armene ned” igen for at trække
i arbejdstøjet.
Før man overhovedet nærmer sig et gammelt smukt
fyrtårn med arkitektens tegnegrej og håndværkerens værktøj, så tænker man sig godt om. Og selvom de ombygningsplaner, som vi i øjeblikket sidder med, ikke er rundet af en dille, der pludselig har
ramt os, men startede med nogle snakke allerede i
starten af kulturhusets eksistens, og nu trænger sig
på som en absolut nødvendighed, hvis vi skal sikre
de mange frivillige nogle rimelige rammer for at udføre deres ”arbejde” og et hus, der byder velkommen også til de gæster, der ikke er helt så rørige og
lette til bens, så er det ikke planer, man bare fører
ud i livet sådan uden videre.
En længe ventet ombygning er på vej
Vi har vendt forslag, løsninger, idéer, ønsker, fordele
og ulemper i en sådan grad, at vi næsten ikke kan
se, hvad mere vi kan gøre. Vi har holdt møder, workshops, inspirationsdage og gruppearbejde, ligesom
vi gennem flere år har holdt et utal af uformelle
samtaler ved tilfældige sammenkomster og haft
emnet på som punkt på adskillige udvalgsmøder.
Og i ingen af disse sammenhænge har vi undladt at
pointere over for hinanden, at vi for alt i verden skal
prioritere at holde fast i de smukke gamle bygningers oprindelige, æstetiske udtryk og den hyggelige
og varme atmosfære, vi kender så godt. En atmosfære der gør, at vi selv opfatter det som vores an-

det hjem, og gæsterne opfatter det som et privilegium at blive budt indenfor i dette stykke gamle og
nye kulturhistorie med al den foretagsomhed, som
130 frivillige lægger for dagen.
Det er ikke med bævende hjerter, vi arbejder på sagen, og vi ryster heller ikke på hænderne – det ville
vi gøre, hvis vi ikke havde tænkt os rigtigt godt om
og vendt fordele og ulemper så mange gange med
hinanden og eksterne interessenter og eksperter, at
vi nu er begyndt at gentage os selv for, jeg ved, ikke
hvilken gang. Vi har allerede gjort vores hjemmearbejde så godt og grundigt, at vi godt tør se hinanden
og andre i øjnene og sige, at vi er klar til at lade vore
ønsker og krav konkretisere sig i form af arkitekttegninger og efterfølgende renovering.
I øjeblikket arbejder vi tæt sammen med nogle af
vore bidragydere om at finde et fælles fodslag for
en procedure, der kan sikre os den allerbedste løsning. Og vi glæder os til at holde alle vore støtter
orienteret om byggeriets fremdrift. Derfor har vi besluttet, at vi ikke holder lukket i byggeperioden. Vi
kan selvfølgelig ikke holde café og lave arrangementer i samme udstrækning som nu, men vi vil bestræbe os på at have faste åbningstider, hvor vi har
kaffe på kanden, og I ved selvsyn kan se, hvordan
arbejdet skrider frem – men derom mere, når vi når
så langt. Foreløbigt venter en forhåbentlig travl forårs-, sommer- og måske efterårssæson, hvor vi håber at se rigtigt mange af vore tro støtter herude.
De bedste hilsner og tak fordi
vi i vores arbejde hver dag kan
glædes over, at
vi har en støtteforening, der
bakker os op og
til stadighed vokser sig større.

Det allestedsnærværende fyrtårn

v/ Heidi Krejberg, Bestyrelsesformand i Støtteforeningen

Foråret er på vej

Bovbjerg Fyr på landkortet

Går man en tur fra Trans kirke mod Bovbjerg Fyr,
synger lærkerne, fyret lyser imod os, havet bruser
og solens stråler glitrer i både havets bølger og fyrets linse. Både de lokale og turisterne vover sig ud
igen og der er liv på fyret. Kort sagt... der er taget
hul på en ny sæson og nye oplevelser venter forude.

Under alle omstændigheder fortsætter vi med at
udbrede kendskabet til Bovbjerg Fyr, indtil man kan
vække enhver borger i dette land og på spørgsmålet: Hvad er det for et lille rundt fyr, der blinker til dig
på kanten? - Og får svaret: naturligvis Bovbjerg Fyr
I kalenderen, på hjemmesiden og på facebook vil I
løbende kunne følge med i årets gang på fyret og
have mulighed for at være en del af fælleskabet og
få uforglemmelige oplevelser.

40.000 gæster os hvert år. Det er i sig selv et stort
besøgsantal og hver besøgende er ambassadør for
fyret. Det mærkes tydeligt, når man bevæger sig til
andre egne af landet. Bovbjerg Fyr er et begreb. Rigtigt mange har hørt om fyret og har kendskab til alle
de spændende aktiviteter på fyret. Ikke nok med
det...
Nu er der mange, der har oplevet det helt fantastiske, at kommer de ikke til fyret, så kommer fyret til
dem!

Bovbjerg Fyr på feriemesse
En stor gruppe frivillige har sammen med fyrmoster
Lene været på feriemesse i Herning. Og, de tog kort
og godt fyret med sig og præsenterede det for de
60.000 besøgende. Den 6 meter høje naturtro model af Bovbjerg Fyr vakte både opmærksomhed og
lykke på feriemessen. Alle de frivillige har jo fyret til
at lyse i deres hjerter og har det dermed med sig,
hvor de går og står. At vi også kan tage fyret med os
i helt konkret forstand, blev en ny oplevelse.
Den gamle tanke om at præsentere Bovbjerg Fyr
på Rådhuspladsen i København er dermed rykket et
skridt nærmere.

Ombygningen
Forberedelserne til den store ombygningsperiode
skrider planmæssigt frem. Det vil vi løbende orientere omkring i den kommende tid. De forskellige udvalg har arbejdet på højtryk i vinterens mørke.
Der er en ny udstilling, som fortæller nye og spændende ting om fyret og landskabet omkring os, på
vej i Fortælleværkstedet, (som fremover hedder
Fyrforstand ),butikken får nye og spændende varer,
caféen har altid tilbud, der passer til hver en årstid
og hver en pengepung, skiftende kunstudstillinger
har nyt at byde på hver eneste måned og en perlerække af arrangementer, teaterforestillinger og musik er aftalt og på plads.
På trods af at fyret kan komme til dig, som vi netop
har oplevet, er det stadig klogt at rejse sig fra sofa
og skærm og besøge Bovbjerg Fyr. Både fyrmoster
og alle de herlige frivillige er klar til at tage imod jer.
Oplev fyrtårnet for fællesskab! Bliv en del af fællesskabet! Velkommen til et nyt fyrår 2013.

Bovbjerg Fyr på feriemesse i Herning, februar 2013
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Generalforsamling i
Støtteforeningen, Bovbjerg Fyr
Lørdag 20 april 2013 kl. 10.00 – 12.00
Alle støttemedlemmer er meget velkomne.
Der serveres en kop kaffe og afsluttes med en
ganske let anretning efter generalforsamlingen.
Mød op og gør din indflydelse gældende og hør
nærmere om dagligdagen på og omkring fyret,
året, der gik og de fremtidige planer.
Venlig hilsen

Støtteforeningen, Bovbjerg Fyr
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Åbent hus - vi fortæller om at være frivillig...
Fredag den 5. april kl. 15.00-18.00 byder Bovbjerg Fyr på ”en bid brød”
og noget at skylle det ned med.
Kunne du tænke dig at blive frivillig på Bovbjerg Fyr – nu eller senere, når du
får tid?
Kom og hør om de muligheder du har som frivillig på fyret - tag din nabo, ven/
veninde, søster/bror, dine børn eller bare en tilfældig forbipasserende med.
Kl. 16.45 vil Ellen Damgaard med udgangspunkt i en dramatisk stranding fortælle lidt om fyret i en halv times tid.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Fyrmoster på 2613 5617.

Grundlovsmøde, onsdag 5. juni
Traditionen tro afholdes der Grundlovsmøde på Bovbjerg Fyr igen i år.Det er blevet en vellidt og yndet tradition at mødes i fyrhaven til fællessang, musik, retræte i tårnet, kaffe, grundlovskage, hyggesnak, tur til havet
og et par virkelig tankevækkende taler at gå hjem på. Kort sagt en ægte Grundlovsdag.
Den lokale sognepræst og dygtige fortæller Gunda Jørgensen vil igen i år berige de fremmødte med en poetisk og tankevækkende tale. Årets gæstetaler er biskop Kjeld Holm fra Århus. Han er kendt som både en
god taler en ivrig debattør og et menneske, der altid har noget på hjerte og som med glæde vil dele dette
med andre. Der er derfor al mulig grund til at sætte kryds i kalenderen onsdag d. 5. Juni 2013. Nærmere om
tidspunkt og program vil kunne ses på fyret hjemmeside og i dagspressen senere.
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Det flotte fyrtårn vakte opsigt på feriemesse i Herning, februar 2013

Helmut lavede kaffe, som gæsterne
kunne nyde på vores stand.

Der blev snakket med mange gæster, som gerne deltog i Bovbjerg Fyrs konkurrence.
F.v. Helmut Krautberger, Hanne Simonsen, Tove Lisby og Cristina Larsen, der bød
velkommen på standen.

Fyret blev kyndigt placeret af vores
frivillige tømrermester Karsten Bjerg

Vi havde fællesstand med Thyborøn, hvor Fiskehallen afholdt fiskeauktion 2 gange
hver dag - et højdepunkt, der tiltrak mange gæster.
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PL ANL AGTE ARRANGEMENTER FORÅR 2013
Hold godt øje med kalenderen på www.bovbjergfyr.dk for evt. ændringer og nye arrangementer.
MARTS

MA J

Søndag den 24. marts
Åbent hus i historisk udstilling I anledning af fyrets 135 års jubilæum byder vi på et glas Portvin og
et par beskøjter i forbindelse med åbningen af en
ny udstilling i fortælleværkstedet om besættelsestiden i egnen omkring fyret, fyrfolk, geologien og
kulturhuset. Entréen er gratis.
Tirsdag 26. marts kl. 14.00
Bagning af pandekager og snobrød over bål i
fyrhaven Pris 5 kr. pr. pandekage/snobrød.
APRIL
Fredag 5. april kl. 15.00-18.00
Åbent hus på Bovbjerg Fyr Har du lyst til at være
frivillig - kom og hør om de muligheder fyret kan
tilbyde dig. Let tragtement og historisk foredrag.
Søndag 7. april kl. 14.00
Fernisering på april måneds kunstudstilling.
Søndag 7. april kl. 19.00
Cabaret om Preben Kaas ”Bare én gang til
En eftertænksom, musikalsk og humoristisk tur
gennem Preben Kaas tekstunivers. Klassikere som
”Lykke” og ”Hvad skal vi med kvinder” er kun toppen af et finurligt, inderligt, musikalsk og humoristisk isbjerg, som skuespilleren Rasmus Krogsgaard
og pianisten Mickey Pless leverer. Pris: 100 kr.
Lørdag 20. april kl. 10.00-12.00
GENERALFORSAMLING i Støtteforeningen
Lørdag 28. april kl. 14.30
Dansens dag Gudum folkedansere med instruktør
Lis Nørby i spidsen danser i fyrgården til fyrig folkemusik v/Henning Pedersen, Per Viborg, Grethe Fidler og Flemming Lisby. Kom og dans med. Fri entré

Søndag 5. maj kl. 14.00
Fernisering på maj måneds kunstudstilling.
Pinsedagene 18.-19. og 20. maj kl. 11.00-17.00
Kultur til kanten Udstilling og caféhygge. I anledning af kultur til kanten, har Bovbjerg Fyr lavet en
fælles billet i samarbejde med Jens Søndergaards
Museum. Entré begge steder og kagebord på fyret
til en rund 100-krone seddel. Børn op til 3 år gratis
og børn mellem 4 og 12 halv pris.
Tirsdag den 28. maj
Caravanen er tilbage Denne gang med en forestilling instrueret af Julia Varley. Mere senere.
JUNI
Søndag 2. juni kl. 14.00
Fernisering på juni måneds kunstudstilling.
Onsdag 5. juni kl. 15.00
Grundlovsdag med hovedtaler biskop Kjeld Holm,
Århus og vores faste taler sognepræst Gunda Jørgensen, Vandborg. Hornmusik og fællessang.
Lørdag den 8. juni kl. 14.00
Teater i teltet: Historien om Tigeren af Dario Fo.Til
alle der for alvor trænger til at grine. Latter og alvor. Brøl og stilhed.
Lørdag 15. juni kl. 14.00
Teater i teltet - en dukketeater forestilling: Hvad
fatter gør er altid det rigtige Med Svanen, et
dansk-tjekkisk dukketeater. Historien er H.C. Andersens om et naivt, positivt og glad livssyn. Om to
menneskers grænseløse kærlighed og om de reelle
værdier i livet.

Nyhedsmails om arrangementer

ÅBNINGSTIDER

Et nyt tiltag vil se dagens lys på fyret de kommende måneder. En service, som giver alle mulighed for at få
tilsendt en direkte mail om nye arrangementer. Man tilmelder sig ved at gå ind på fyrets hjemmeside. På
forsiden – i øverste venstre hjørne, lige under adressen kan man tilmelde sig ved at skrive sin mailadresse
og efterfølgende udfylde formularen, der kommer frem. Det er vigtigt, at I stadig følger med på hjemmesidens kalender også – især her i starten, hvor vi lige skal have tilbuddet sat i system.

Café, kunstudstilling og butik

Fyrtårnet

Januar

Lukket

Åbent alle dage hele året rundt fra solopgang til solnedgang.

Februar-marts

Tirsdag-Søndag

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

Entré:

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

Udvidet åbningstider ifm. ferier og helligdage, tjek hjemmesiden.

FYRVEJ 27 • FERRING • 7620 LEMVIG • T: 97 89 10 12 • E : BOVBJERGFYR@FERRINGBY.DK • W: BOVBJERGFYR.DK

Husk at kontakte os, hvis du ændrer mail-adresse
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