
Hvad gør du, når du gerne vil finde ud af, 
om det er noget for dig at blive fyrfrivillig? 

Kontakt: 
Fyrmoster Lene Christiansen 
E:  bovbjergfyr@ferringby.dk 
M: 2613 5617

FYRVEJ 27 . FERRING DK . 7620 LEMVIG . BOVBJERGFYR.DK BOVBJERGFYR.DK

Bovbjerg Fyr

Frivillighed og fællesskab  
på Bovbjerg Fyr
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Et  favnende, alsidigt og humørfyldt fællesskab er vores omdrejnings-
punkt. Vælger du at blive frivillig på Bovbjerg Fyr, bliver du med ga-
ranti en del af fyrfamilien og inddraget i diverse aktiviteter, men kun 
præcis så meget, som du selv siger ja til.

Stedets ”hovedbanegård” er cafeen, 
som er garant for, at vi kan holde 
åbent og tage godt imod vore gæ-
ster med både snak og lækkerier til 
smagsløgene.  

• Bag cafeen står et caFEuDValG, 
som står for vagtplanlægningen for 
de mange cafevagter, afgør hvad 
der skal serveres og hvordan.

• Ligeledes har vi et ButiKsuDValG, 
der står for en fin lille butik med 
daglig opfyldning af hylder, pris-
mærkning, sortimentsvalg etc.

• Et KunstuDValG, som sørger for 
en ny kunstudstilling hver anden 
måned.

• Et FYRFORstanD-uDValG, som 
står for formidling gennem udstil-
linger, foldere, guidede ture og 
mindre oplæg.

• Et aRRanGEmEntsuDValG og en 
lang række underudvalg, som sikrer, 
at der bliver arrangeret koncerter, 
teaterforestillinger, oplæg og andre 
- gerne skæve arrangementer. 

• Et BYGninGsuDValG står for ind-
retning og restaureringer.

• Et pEDEluDValG står for vedlige-
holdelse.

• Et uDEuDValG tager sig af have 
og udearealer.

• Vi har også et maRKEDsFøRinGs-
uDValG.

Hvert udvalg vælger en tovholder, 
som sørger for, at der bliver indkaldt 
til møder med jævne mellemrum.

Og har du en helt særlig idé, som 
passer ind på fyret, men ikke ind i et 
af de eksisterende udvalg, så opret-
ter vi et nyt.

Nye venner og fælles oplevelser. En 
årlig frivilligfest, mulighed for delta-
gelse i hyggelige uhøjtidelige sam-
menkomster, fællesmøder og kultu-
relle arrangementer og muligheden 
for at bruge netop de kompetencer 

du har eller har lyst til at erhverve dig 
er bare ekstrafordele, som kommer 
ud over det essentielle, at være en 
del af fyrfællesskabet, at føle, at du 
gør en forskel og at mærke glæden 
ved at udrette noget sammen.

I 2003 blev den sidste fyrmester fyret. Farvandsvæsnet havde ikke længere 
råd til den dyre vedligeholdelse af bygningerne, og egentlig var der med 
automatiseringen af fyret ikke længere brug for hverken fyrmester eller boli-
ger. Bygningerne blev sat til salg.

Tre lokale kvinder satte sig for at forsøge at overtage bygningerne, for at 
drive fyret som et kulturhus.

De brugte 3 år på at overbevise lokalbefolk-
ningen og de lokale politikere om, at det var 
en god og realistisk idé, før Lemvig Kom-
mune i 2006 købte fyret af Farvandsvæsnet 
for 1 mio. kr. og solgte det videre til Fonden 
Bovbjerg Fyr for 1 kr. med den klausul, at det 
skulle holdes åbent for offentligheden og dri-
ves som et kulturhus. 

Det har vi så gjort siden. Bovbjerg Fyr er med 
til at sætte Lemvig på landkortet.

150 frivillige + 1 ansat fyrmoster, 2 fuldtids-
ansatte i køkkenet og et par deltidsansatte 
samt 70.000 gæster årligt og skiftende sam-
arbejdspartnere sørger for liv og dejlig stem-
ning.

Hvad kan du lave som fyrfrivillig? Kulturhusets historie Hvad vil det sige at være fyrfrivillig?

Hvad får du ud af at være fyrfrivillig?

Citat: Fyrfrivillig Berit Aarup 

“ Det er stærkt vanedannende 
at være frivillig på fyret...


