
Bovbjerg Fyr
Møder & konferencer 
- lige til kanten...
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Mødelokale på 1. sal
- og nye mødelokaler i Nordhuset

• Projektor

• Lærred

• Højtalere

• klaver

• Højskolesangbøger

Aftal besøg og se mulighederne
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Vil I være et ”fyrtårn”?   
Vil I ”fyre op under” jer selv? Så hold jeres møde på Bovbjerg Fyr.

• Lige midt i kunsten i fyrmesterens bolig med udsigt direkte over Vesterhavet.
• Bliv forkælet af ildsjæle, der spreder hygge, serverer lokale specialiteter og  

lækkert hjemmebag.
• Lad jer smitte af et helt enestående frivillig-engagement.

Historien om Bovbjerg fyr, der blev et 
kulturelt fyrtårn og kraftcenter for hele 
egnen går tilbage til 2003, hvor den 
sidste fyrpasser rejste og lokale ildsjæle 
besluttede sig for at kæmpe til sidste 
blodsdråbe for en sag. 
I dag er vi tre fuldtidsansatte og et par 
deltidsansatte og ikke mindst 160 fri-
villige som driver stedet. Her kommer 
mere end 60.000 besøgende om året. 
de kommer for at nyde udsigten, smage 
vore lækre specialiteter og hjemmebag i 

caféen, købe kunsthåndværk i butikken, 
gå på opdagelse i vore kunstudstillinger 
og historiske udstilling, deltage i oplæg 
og debatter, koncerter, teaterforestillin-
ger og andre arrangementer. 
eller de kommer for at holde møde på 
et sted med højt til himlen - i et inspire-
rende miljø med plads til store armbe-
vægelser og store tanker. Læs mere om 
os på bovbjergfyr.dk

Hjertelige hilsner  
fyrmoster Lene Christiansen 

T: 2613 5617  
E: bovbjergfyr@ferringby.dk 

Forslag til møder
• Heldagsmøde

• Halvdagsmøde m/ formiddagskaffe

• Halvdagsmøde m/ frokostbuffet

• fyraftensmøde m/ kaffe og kage

• Aftenarrangement m/ spisning 

(det er selvfølgelig kun forslag, så kontakt 
os endelig, hvis I har andre ønsker).

Her får I
• Masser af muligheder for  

Walk-and-talk

• Masser af økologi og  
bæredygtighed

• Masser af engagement  
og hjælpsomhed

• Gratis og nem parkering  
lige så længe I vil

I kan tilkøbe
• Guidede ture 

• Teambuilding

• rappelling på tårnet

• et oplæg om Bovbjerg fyr, organi-
sationen bag og om det at drive et 
sted med frivillighed

• Vi laver gerne en fotoreportage fra 
jeres besøg

• Vi hjælper gerne med at finde over-
natning og befordring

• Har I ønsker til andre oplæg, så 
spørg os. Vi er et sted med alsidige 
kompetencer og gode forbindelser.

• Spørg selv…

Vi tilbyder 
både halvdagsmøder, kaffe-
møder og heldagsmøder  
- ring og snak med os om menu 
og priser på 2613 5617


