
Tør du gå helt til kanten for at få en unik oplevelse? 

Sådan lød indbydelsen til årets aftentur, og ja, det turde vi, for det lød da for spændende til at gå glip 
 af. 47 gravere og medhjælpere tog imod udfordringen. Programmet for aftenen var 
 at se Thises ostelager og Bovbjerg Fyr, samt efterfølgende kaffe, hvor "Fyrmoster" 
 Lene Christiansen fortalte om aktiviteter på 
 Fyret og om gamle dage. Vi startede med at 
 se ostelageret, Anette og Arne Noe fortalte 
 om Vesterhavsluftens påvirkning af ostene. 
 Det er 7 lokale Økologiske landmænd der 
 leverer mælken til fremstilling af 

Vesterhavsostene. Her var smagsprøver af mange af Thises 
produkter, koldskål, vesterhavsyoghurt med hyben og 
havtorn, kakaomælk og mange forskellige oste, hertil blev 
der serveret et glas rødvin. Næste gang jeg skal  købe ost vil jeg have vesterhavsost, det var virkelig 
godt. Bovbjerg Fyr blev indviet i 1877, det har været godt for 
lokalsamfundet at få sådan et fint byggeri, og stolt har de lokale været. 
Fyrmesteren indtog boligen med sin familie. Fyrbøderen boede i 
lejligheden ovenpå fyrmesteren, og i en mere beskeden længe boede 
assistenten. Tænk at der har været arbejde til så mange mennesker, det 
var der, for de skulle selv lave alt vedligeholdelse på den store bygning. I 
begyndelsen brugte man gas og petroleum til lyset, senere kom 
elektricitet. Det har været en stor betryggelse at have fyret for fiskerne. 
Vi blev også informeret om Høfdebyggeriet, som man lavede for at skåne 

 kysten. Det var hårdt arbejde, alle hjalp til, der blev 
 kørt materialer på trillebør, mens børnene plantede 
 marehalm. I dag drives Bovbjerg fyr af en fuldtidsansat 
 ”fyrmoster” og 100 frivillige, der på skift bager til cafeen og 
 vedligeholdelse er også baseret på frivillig arbejdskraft. Der er masser af 
 aktiviteter bl.a. kunstudstilling, motionsløb, rappelling og meget mere. 
 Selvfølgelig var vi oppe i fyrtårnet, og hvad ser en graver så efter når de kan se ud 
 over hele landskabet? Kirker, hvad ellers, gad vide hvor mange man kan se i klart 
 vejr? Stor tak til Arne Andersen for et spændende arrangement.
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