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Efter at vi beklageligvis måtte aflyse den historiske udflugt
til Hanstholm i 1996 pga. for få tilmeldinger, fandt
bestyrelsen frem til alletiders spændende udflugtsmål for
1997: Staarup Hovedgaard øst for Skive. Via annoncer og
omtale i de lokale blade, og godt hjulpet på vej af en
helsides artikel i Jyllands Posten, håbede vi på en stor
tilslutning til årets udflugt den 7. september 1997.
Men vore håb blev desværre ikke indfriet. ca. en halv
snes tilmeldinger blev det til, men ikke nok til at turen
kunne gennemføres på et økonomisk forsvarligt grundlag.
Endnu en gang måtte vi aflyse turen.
I lyset af disse erfaringer, har bestyrelsen på et møde
den 13. maj i år, vedtaget at holde en pause i de historiske
udflugter. Årsagerne til den manglende tilslutning kan
være mange. Der er mange tilbud om udflugter i løbet af
året, og flere og flere vælger nok at besøge de interessante
steder i egen bil og med den nærmeste venne- og
bekendtskabskreds. Under alle omstændigheder vil vi i
bestyrelsen se tiden an, inden vi igen tilbyder et
udflugtsmål.
Traditionen tro blev årets lokalhistoriske bogperle
,,Historisk Årbog 1997” præsenteret i en af de i bogen
omtalte historiske rammer. Det overordnede tema var
,,Kirkeliv i Thy og Vester Hanherred”, og receptionen den
21. november 1997 blev derfor passende henlagt til
Thisted Kirkecenter i Vestergade.
Årbogens omslag var prydet med et foto af Hansted
Kirke, mens vignetterne i år var i Kr. Rusbjergs fine streg.
Indholdet strakte sig fra fredelige, men spændende sysler
som kirkerestaureringer til voldsomme og dramatiske
begivenheder på Sumatra. Jeg er sikker på, at indholdet
har givet mange timers spændende læsning i vinterens løb.
Igen var det lykkedes vores forfatterstab, redaktion og
trykkeri at få lavet et flot ,,produkt”. Alle der har
medvirket med årbogens tilblivelse skal derfor have stor
tak.
Dette års årbog er allerede på plads, men jeg vil igen i
år benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer til at
bidrage med kortere eller længere artikler. Ingen artikler ingen årbog. Mange tøver måske og er usikre på form og
stil. I de tilfælde kan redaktionen altid konsulteres med
henblik på råd og vink.
Fra begyndelsen af februar til midten af marts,
afvikledes i år vores foredragsrække under titelen ,,Havet
omkring Thy - i kulturhistoriske glimt”. Via 5 foredrag fik
tilhørerne indblik i forskellige facetter af den
lokalhistoriske forskning og formidling, når det gælder
havet der omgiver os, set i et kultur-, kunst-, litteratur- og
bevidsthedshistorisk belysning. Også her var tilslutningen
lidt mindre end i de foregående år, men foredragsrækken
gennemførtes.
Historisk Samfund vil fortsætte traditionen og
vinterens samlede tema har overskriften ,,Nordvestjylland
i middelalderen”. Der er således lagt op til endnu en
spændende foredragsrække i det tidlige forår 1999.
Vort kontaknet af lokalhistorisk interesserede - kaldet
,,rødderne” - er fortsat et aktiv for Historisk Samfund.

Kontakten mellem bestyrelsen og ,,rødderne” varetages af
Ingvard Jacobsen fra Øsløs. Vi vil i fællesskab forsøge at
få tingene ud til tiden.
I år 2003 vil Historisk Samfund fylde 100 år. Det er
der lang tid til, men af erfaring går tiden hurtigere end man
tror, selv i et Historisk Samfund. Jeg vil derfor opfordre
medlemmerne til at overveje, hvordan vi bedst markerer
dette jubilæum, således at vi kan lægge en femårsplan. Det
kunne f.eks. være en udstilling, en jubilæumspublikation
eller, som bestyrelsen vil foreslå, en multimedie-CD-rom
som bl.a. vil indeholde: udvalgte artikler fra Historisk
Årbog 1906-2003, lydklip med de lokale dialekter, lokale
kunstneres bidrag, Thy og Vester Hanherreds historie
gennem 100 år fortalt med billeder, lokale musikeksempler
og meget mere.
En CD-rom-udgivelse vil samtidigt markere Historisk
Samfunds indtræden i den elektroniske tidsalder, selv om
vi småt er begyndt. Vi har således allerede en emailadresse: HistSamfThy@909mail.dk som kan benyttes
af alle, der vil i kontakt med bestyrelsen eller redaktionen.
Sluttelig vil jeg rette tak til bestyrelsen, redaktionen,
,,rødderne”, Thisted Museum, Wadmann Bogtryk og alle
andre, der har bidraget til årets lokalhistoriske ind- og
udtryk.
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(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1998, side
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