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Tanker i Tårnet
Ombygningen skrider frem...

v/ fyrmoster Lene Christiansen

Der er så meget, vi går og glæder os til i denne tid... Vi glæder os til at
vinke farvel til alle Allan’erne, Bodil’erne og Carl’erne og alt det andet
ustadige vejr og byde velkommen til forår og solskinsdage, til smukke
solnedgange og mange gæster.
Vi glæder os til, at alting igen er ved det gamle, til at ”muddergrøfterne”, gravemaskinerne, skurvognen og alt rodet er væk. Til at vi får retableret hegn, plæner og gårdsplads udendørs, så vi igen kan være bekendt at invitere gæster.
1. sal: Jens Hedevang i det lyse mødelokale med synlige spær og åbent til kip.

Vi glæder os til at tage de nye rum i brug, når de dygtige håndværkere, der først har gået og revet ned og gravet ud og dernæst bygget op
og installeret, har færdiggjort deres arbejde og pakket sammen. Og vi
glæder os til at dele de fine ”nye” rum med alle vore venner og gæster
fra nær og fjern.
Vi satser på at åbne Skærtorsdag i et eller andet omfang, men der
mangler stadig rigtigt meget, før alt er på plads, så vi håber, at alle vil
bære over med, at ikke alt er fikst og færdigt, når vi genåbner. Netop
derfor venter vi også – i modsætning til hvad vi først har meldt ud – til
et stykke ind i maj med at holde den officielle indvielse. Følg med på
hjemmesiden.

Køkken: I stueetagen er det rummelige
køkken næsten klar til opsætning af inventar.

Kælder: Der bliver god plads til både toiletter og depot med adgang via spindeltrappe og lift.

Vi glæder os til at føre alle de planer, vi har gået og lagt for sommeren i form af arrangementer, udstillinger og serveringer ud i livet. Vi har
holdt møde på møde på møde i samtlige udvalg, hvoraf de sidst tilkomne er 4. maj udvalget (4. maj), bytte-bog-udvalget (11. maj), jordbærudvalget (når jordbærsæsonen starter) og strikkeudvalget (13.-14.
september) for bare at nævne nogle.
Og vi glæder os til at gennemføre vores fælles is og glas-kunst-projekt, som vi synes, at også I skal glæde jer til at opleve den sidste uge i
august – skynd jer at sætte kryds i kalenderen, for der skal vi sammen
skabe, nyde, se, ja endog smage på is- og glaskunsten på fyret. Book
en helt særlig oplevelse stablet på benene af de fyrfrivillige i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere og kunstnere, og du
bestemmer selv, om du vil være med til at skabe kunsten, eller du vil
nøjes med at se på.
Vi ses meget snart på vores fælles fyrtårn.

Følfod, fyr og forår...

v/ Heidi Krejberg, bestyrelsesformand i Støtteforeningen

Jeg gik fra Ferring Kirke til Bovbjerg Fyr for nogle
dage siden i strid blæst, med rasende skumtoppe på
bølgerne og grå himmel.
Mit blik fastholdt Bovbjerg Fyr, hvor der stod håndværkerbiler i massevis. Jeg tænkte på vinterens
muddergrøft og følte næsten, at projektet var uendeligt og uoverskueligt.
Så kom et ordentligt vindstød, som tvang mit blik
nedad. Pludselig så jeg, at den golde, kolde jord
vrimlede med de skønneste følfod. Der var mange af
dem, enkeltstående, i små flokke og i store klumper.
Pludselig gik det op for mig, at alting lysner. Ikke alene er lyset på vej tilbage, alt pibler frem og står i
knop og på spring.
Også byggeriet på vort kære fyr skrider frem og står
nu i knop. Nu kan vi se, hvor smukt ombygningen
klæder fyret og vi kan begynde at drømme om at
modtage gæster fra ind- og udland og mødes med
vore mange, mange herlige frivillige igen.
Den dag så jeg hver en frivillig på fyret som en følfod. Læser man nærmere om følfod, står der, at det

er en lille plante med et stærkt rodnet, som er vildtvoksende og en pionerplante på rå jord.
Jamen, det er jo os! Vi skyder frem som små fine
blomster, enkeltvis, i små flokke og i store grupper
og gør hver især en uundværlig indsats på og for
Bovbjerg Fyr. Vi har et stærkt rodnet i form af vores netværk nær og fjern. Stadig flere frivillige kommer til og alle bydes velkommen på så varm vis, at
de straks føler sig hjemme. Og, vi er da i sandhed en
pionerplante på rå jord!
Da jeg tog turen tilbage til Ferring fra fyret, følte jeg
ikke blæsten (og, det skyldtes ikke, at jeg havde fået
medvind), himlen var ikke mere grå, og byggeriet
stod næsten færdigt for mine øjne.
Endnu engang oplevede jeg det utrolige : At være
frivillig på Bovbjerg Fyr, tager måske noget tid, men
det giver uanede kræfter.
En lille gul følfod vil derfor fremover ikke alene være
en forårsbebuder for mig, men et billede på alle de
skønne frivillige på Bovbjerg Fyr, som vrimler frem,
når dørene på Bovbjerg Fyr igen åbnes og byder
ALLE velkommen.

Lions Prisen til Fyrets frivillige 11. marts 2014
Tale v/ præsident Erik Østerby Pedersen
”Kære venner fra Bovbjerg Fyr
På Lions Club Lemvigs vegne er det mig en stor glæde
at kunne overrække Lions Lemvig Prisen til jeres Støtteforening for Bovbjerg Fyr. Det er ikke en pris, man søger,
men én som Lions Club Lemvig medlemmer indstiller til
uddeling.
Det, der har vejet tungt i beslutningen, er det store frivillige arbejde, der bliver lagt på og omkring fyret. Uden jer
er det ikke godt at vide, hvad skæbnen havde bragt det
gamle fyrtårn. Nu er der udsigt til, at det blive bevaret for
eftertiden til stor glæde for både lokale og turister. Det er
et ægte stykke af det barske Vestjylland, som er blevet
til et kulturelt samlingspunkt, ikke blot for lokale, men for
alle der besøger vores område. Det er utroligt, hvad I har
formået at skabe på så forholdsvis kort tid. Utallige er de
arrangementer, der har fundet sted - og af vidt forskellig karakter.
Det kan I være rigtig stolte af. Overbring vores varmeste
hilsner til alle i jeres forening, med ønsket om al mulig

11. marts 2014: Fyrmoster Lene og støtteforeningsformand
Heidi modtog Lions Lemvig Prisen 2014 af præsident Erik
Østerby Pedersen som et stort skulderklap til de frivillige på
Fyret (billedet er udklip fra Lokalavisen, Lemvig).

medgang i jeres videre arbejde for Fyret.”
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En ny istid er på vej til Bovbjerg Fyr
Århus og hele Region Midtjylland er valgt som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Det er en enestående
mulighed for at gøre os synlige som et sted, der er
værd at besøge.
På Bovbjerg Fyr er vi optaget af at holde liv i vores
egn - både forstået på den måde, at det skal være et
levende sted, hvor kultur og natur spiller en stor rolle, men også helt konkret, et attraktivt og levedygtigt sted med jobs, huse, der kan sælges, og masser
af mennesker, hvad enten det drejer sig om ”indfødte”, om tilflyttere eller om gæster.
Derfor har vi valgt at forpligte os til at deltage i det
udviklings- og kompetenceforløb for kultur- og turisme-erhvervet, som Midtjysk Turisme, Aarhus 2017,
Aarhus Kommune, Visit Aarhus og Region Midtjylland har lanceret under titlen Rethink Kulturturisme.
Bovbjerg Fyrs projekt med arbejdstitlen ”Transition
and Transparency” blev sammen med 9 andre projekter udvalgt til gennemførelse, og vi fik 141.500
kr. – ikke til at gennemføre projektet for, det skal vi
nemlig selv betale – men til at købe ekspertbistand
for at blive klogere på kulturturister gennem processen.
Det er vi rigtigt stolte af og glade for, og en flok på
40 frivillige er allerede godt i gang med at udvikle
den konkrete event, hvor is og glas skal være det
kunstneriske materiale, mens mad og drikke, markedsføring, butik, infrastruktur, netværk og praktik
sideløbende udvikles.

Pla
På
Plakaten

Generalforsamling i
Støtteforeningen, Bovbjerg Fyr
Lørdag 26 april 2013 kl. 10.00 – 12.00
Alle støttemedlemmer er meget velkomne.
Der serveres en kop kaffe ved mødets start og
bydes på en ganske let anretning efter endt generalforsamling.
Venlig hilsen

Støtteforeningen, Bovbjerg Fyr

v/ fyrmoster Lene Christiansen

”Transition and Transparency” hedder projektet på
engelsk, den danske titel kan vi endnu ikke afsløre,
da også den er under udvikling.
Selve projektet er tænkt som en kunstnerisk formidling af livet helt ude på kanten af Vestjylland. De
vestjyder, der bor helt her ude på den vestligste kant
af Danmark, er rundet af disse omgivelser og de barske livsvilkår, hvor fyret er et flot symbol på det barske. I fællesskabet og den gensidige støtte, samarbejdet og inspirationen har de fundet en vej til ikke
blot overlevelse, men selve livet. – Kulturen opstår i
fællesskabet og bliver en livsnødvendighed, der giver glæde og livsindhold. Kulturhuset Bovbjerg Fyr er
blevet et symbol – et ”fyrtårn for fællesskab”.
Netop kontrasten mellem det barske (naturen) og
skrøbeligheden (symboliseret ved det enkelte menneske) vil vi præsentere ved at lave kunst af is og
glas med den smukke og barske natur, Vesterhavet,
himlen og det røde fyrtårn som kulisser.
Det hele skal foregå i et samspil mellem lokale
kunstnere, de 130 frivillige ildsjæle, der året rundt
skaber liv og kultur på Bovbjerg Fyr og selvfølgelig
de gæster, der kommer og besøger os. På Bovbjerg
Fyr er mangen en gæst gået fra passiv iagttagen til
aktiv medvirken i køkken, på scenen og i vedligeholdelsen og udbygningen af fællesskabet, det vil også
ske med dette tiltag.
Selve eventen finder sted de sidste dage i august.
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PL ANL AGTE ARRANGEMENTER FORÅR 2014
Hold godt øje med kalenderen på www.bovbjergfyr.dk for evt. ændringer og nye arrangementer.

APRIL
Påske 17.-21. april
Påskeudstilling Vi har tidligere annonceret med, at
Agnethe Maagaard udstiller på fyret i Påsken. Ombygningen er desværre trukket lidt ud, hvorfor Agnethe har valgt i stedet at udstille i sit eget galleri i
Bøvblingbjerg i perioden Skærtorsdag til Påskedag.
Hold øje med hjemmesiden om fyrets udstillinger.
Lørdag 26. april kl. 10.00-12.00
GENERALFORSAMLING i Støtteforeningen
med efterfølgende let frokost.
Tirsdag 29. april kl. 19.00-20.00
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
MA J
Søndag 4. maj kl. 14.00
Fernisering på maj måneds kunstudstilling.
Søndag 4. maj kl. 19.30
Befrielsesdag på fyret Valgmenighedspræst i Holstebro, Peter Hedegaard taler.
Onsdag 7. maj kl. 19.00-20.00 Tur på Bovbjerg
Fyr i anledningen af Ramasjangs Krible-krable
uge Med et net i hånden, lup i lommen og gummistøvler på fødderne tager vi på jagt efter Bovbjergs
”usynlige” krible-krableliv, i søen, i strandkanten,
under jorden eller i fårelorten. Hvis vejret er godt,
skal vi også på jagt efter fyrets sjældne strandtudser, der er på frierfødder…

ÅBNINGSTIDER

Søndag 11. maj kl. 14.00-17.00
Bogbyttedag Læg en bog og tag en anden - i kategorierne Krimi, faglitteratur, skønlitteratur, kogebøger og børnebøger. Tag din mor med til kaffe på fyret og byt dine gamle allerede læste bøger
med nogle andre, som du ikke har læst. En dag
til hædring af bogen og det læste ord. Det koster
selvfølgelig ingenting at deltage.

Onsdag 14. maj kl. 19.00
Bovbjergløbet - først til fyret I 2014 byder Bovbjergløbet på 4 forskellige udfordringer. 6 og 10
km løbeture samt en bovBJERG ekstrem etape på
7,5 km og endelig en vandrerute på 3 km. Ruterne
følger vesterhavsstien fra fyret mod ferring og retur til sidste høfde før Trans, hvor klitterne forceres,
inden man vender tilbage ad stien mod fyret.
JUNI
Søndag 1. juni kl. 14.00
Fernisering på juni måneds kunstudstilling.
Torsdag 5. juni kl. 15.00
Grundlovsdag Hovedtaler er Finn Slumstrup formand for Grænseforeningen, der vil tale ud fra emnet ”Demokrati og mindretal”. Desuden taler fhv.
sognepræst Gunda Jørgensen, Skals. Hornmusik og
fællessang.
Pinsedagene 7.-9. juni 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.
Mandag 9. juni
Tidsrejse for børn og barnlige sjæle. Følg med på
hjemmesiden.
Lørdag 14. juni kl. 14.00
Teater i teltet - ”I GUDER” med Det Fortællende
Teater. Det fortællende Teater med den særdeles
dygtige skue spiller og fortæller Jesper la Cour Andersen slår sig løs, når han spiller hele 11 roller, og
fører os sikkert gennem gude- verdenens intriger,
og giver os en oplevelse ud over det sædvanlige.
Det er teaterfortælling af høj karat. I samarbejde
med Teaterkredsen Limfjorden. Pris: voksne 50 kr.,
børn 30 kr. Billetter bestilles på 5346 8992.

Fyrtårnet

Café, butik & udstillinger
Januar - 17. april

Lukket pga. ombygning

Åbent alle dage hele året rundt fra solopgang til solnedgang.

17. april - maj

Tirsdag-Søndag

14.00-17.00

Juni

Tirsdag-Søndag

14.00-17.00

Entré:

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.

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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