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Generalforsamlingen blev holdt på Tinghuskroen 
i Vestervig d. 17. november 1993. Sekretær i 
bestyrelsen Villiam Mortensen ønskede ikke 
genvalg. I stedet valgtes Bjarne Madsen, Spolum 
til nyt bestyrelsesmedlem. Efter præsentation af 
Sydthy Årbog, viste Leo Pallesgaard, Vestervig 
sin stemningsfulde og meget seværdige film fra 
Vestervigegnen og Sydthy. 

Vore sognerepræsentanter var samlet til en 
lille fest på Heltborg Museum d. 17. januar i 
anledning af Foreningens 10 års dag for den 
stiftende generalforsamling 16. januar 1984. 

Den 22. februar, blev der holdt en aften med 
”Tøm kommodeskuffen”, ”Hvad er det” på 
Koldby skole med Jette Kjær, Thisted Museum, 
Jytte Nielsen, Heltborg Museum, Bjarne 
Madsen, Spolum og Aksel Kristensen, Gjærup 
som sagkyndige eksperter. De mødte deltagere 
havde bragt utrolig mange fine ting og sager med 
til mødet. 

I samarbejde med Heltborg Museum havde vi 
landsarkivar H. Worsøe, Åbenrå heroppe 
mandag d. 21. marts for at fortælle om 
”Hvorledes livet på landet levedes i 1600-tallet”. 

Ligeledes i samarbejde med Museet var 
vikingetidseksperten, museumsinspektør Hans 
Jørgen Madsen, Moesgård, heroppe til et 
foredrag om ”Dengang Danmark blev et 

kongerige.” Det var d. 7. april, det foregik. 
Sammen med Fyrspillene og Museet var der 

atter inviteret til foredrag d. 21. april. Denne 
gang var det Svend Sørensen, Thisted Museum, 
der fortalte om ”Festen og troen i Thy”. 

Den 14. juni stævnede over 300 til den årlige 
aftentur, som gik til den gamle herregård Irup, 
hvor ejeren, proprietær Allan Galsgaard venligst 
tog imod, og bød alle velkommen, samt fortalte 
om gårdens historie og nuværende drift. Efter 
rundvisningen underholdt musikeren Karl 
Skaarup, Koldby med harmonikatoner i det 
dejlige, men lidt kølige vejr. Pastor Tange, 
Koldby fortalte levende om tidligere tiders 
forbindelser imellem præsteembedet og godset. 
Det hele sluttede med bål ved søen til 
midsommerens viser og sange. (Læs i øvrigt om 
aftenturen til Irup). 

Den 16. august var foreningen medindbyder 
sammen med Thisted Museum til en byvandring 
i Hurup under ledelse af Svend Sørensen og Elly 
Mardal. 

Busturen d. 24. august var optakten til en 
foredragsrække i serien ”Kend din egn”. 
Medindbydere var Sydthy Turistforening, LOF, 
Sydthy Folkeuniversitet og Danmarks 
Naturfredningsforening. De lokale fortællere i 
bussen var Chr. Asbjerg, Ove Jørgensen og Eigil 



T. Andersen. Turen gik over Doverodde, 
Boddum, Oltidshøjene, Agger Tange og 
Lodbjerg. 

Foredragsrækken ”Kend din egn” indledtes 
med et foredrag af Jens Henrik Bech, Thisted 
Museum, som fortalte om ”Sydthys oldtid”, d. 
15. september. 

Næste emne i rækken var d. 13. oktober, hvor 
civilingeniør Chr. Laustrup, Lemvig fortalte om 
Agger Tange og sikringsarbejdet ved samme. 

Med udgangspunkt i emnet om Sydthys 
kirker, fortalte pastor Kaj Mogensen, d. 3.  

november, om Livet i og omkring kirken. 
Som den sidste i rækken af foredragene over 

emnet ”Kend din egn”, kommer naturvejleder 
Jan Ribergaard, Viborg herop og viser en 
diasfilm om Sydthys natur. Det er d. 24. 
november på uddannelsescentret i Hurup. 

Næste år er 100-året for egnens store maler 
Jens Søndergaard. 

Det vil blive fejret på behørig vis flere steder 
heroppe i Sydthy. Tilsvarende vil 50-året for 
Danmarks befrielse blive markeret. 
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