
Egnshistorisk Forening for Sydthy 
 
Der har været forskellige aktiviteter i året, der 
gik. 

I september måned havde foreningen besøg 
af den 93-årige Jens Chr. Tvergaard fra 
”Strandet” i Villerslev forsamlingshus, hvor 
han fortalte om sin barn- og ungdom her i 
Thy, helt fra århundredskiftet og til 1ste 
verdenskrigs begyndelse, desuden vistes en 
smalfilm fra Jens Chr. Tvergaards forældres 
guldbryllup i Gudnæs sommeren 1941, som 
han selv havde optaget, det var en interessant 
aften for de ca. 60 fremmødte. 

Foreningen deltog i en lokalhistorisk uge 
arrangeret i november måned af den 
daværende naturhøjskole i Morup Mølle. 

Udgivelsen af Årbog 1985 fandt sted ved 
en festaften i samme uge på højskolen. Ved 
denne lejlighed viste Uffe Larsen en 
lysbilledserie om Sydthys kirker. 

21. januar i år havde foreningen indbudt 
vore sognerepræsentanter til et orienterende 
møde, ca. halvdelen var mødt. 

Ved generalforsamlingen 25. februar i 
Bedsted var Thisted Museum tilstede ved 
museumsinspektørerne Jens H. Bech, Anne  

Louise Olesen, Per Andersen og Hanne 
Mathiesen med ”Tøm kommodeskuffen”. Der 
kom virkelig mange fine og sjældne ting frem 
ved denne lejlighed. 

17. april deltog bestyrelsen i et 
budgetmøde på biblioteket, hvor vi ønskede 
en længere åbningstid og et større 
rådighedsbeløb til arkivet. 

Vi sendte efter mødet en ansøgning fra 
foreningen til kommunen om en udvidelse fra 
de nuværende 4 timer til 20 timer. 

I foråret var foreningen repræsenteret ved 
Gunnar Kjær Mortensen, der sammen med 
borgmester Arne Hyttel var i Thisted for at se 
på våben (læs andetsteds). 

Ligeledes i april måned deltog foreningen i 
et arrangement om teglværkernes historie på 
Missionshotellet i Hurup i samarbejde med 
Egnshistorisk Arkiv og projekt landboliv for 
Viborg amt. 

Det samme var tilfældet i et møde i Hurup 
Missionshus, hvor det gjaldt indsamlingen af 
materiale til Indre Missions 125 års jubilæum. 

Medlemstallet har nu passeret de 800. 
Bestyrelsen. 
 
Kilde: Sydthy Årbog 1986, side 93-94. 


