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Generalforsamlingen 2001 fandt sted torsdag
den 15. november på Bedsted kro, i den sal,
der af kroen kaldes for »Den blå lagune«. Der
var pænt fremmøde, heraf en del sognerepræ-
sentanter, som heldigvis er meget behjælpsom-
me med udleveringen af årbøgerne til medlem-
merne i sognene.

Generalforsamlingen afvikledes på sædvanlig
måde. Der var tre medlemmer af bestyrelsen på
valg, der alle genvalgtes. Som ny suppleant til
bestyrelsen valgtes Poul Martin Kjær, Bedsted,
efter Villy Dall, der ikke ønskede genvalg. –
Efter generalforsamlingen underholdt centerle-
der Leo Bjørnskov Nielsen fra VUC i Hurup
med oplæsning fra Gustav Nielsen-Refs digt-
ning. En oplæsning, som vakte stor fornøjelse
hos deltagerne! Efter kaffebordet blev den nye
årbog udleveret og kommenteret.

De mange foreninger i Sydthy afviklede som
sædvanligt i fællesskab nogle velbesøgte fore-
drag på Heltborg museum med mange interes-
sante og vidt forskellige emner. Folkeuniversi-
tetet v/Bodil Hilligsøe og Jytte Nielsen fra
Museet er her meget aktive, Elly Mardal sørger
for presseomtale af de enkelte foredrag. Der er
til den nye sæson planlagt syv foredrag:

I september er det forfatteren Knud Søren-
sen, der fortæller om digtere omkring Limfjor-
den; i oktober fortæller fhv. købmand i Lyng-
by, Knud Madsen Nielsen om Lyngby´s histo-
rie. Når generalforsamlingen afholdes, er disse
to foredrag allerede afviklet. Næste foredrag er
den 19. november, hvor Jytte Nielsen´s emne
er: På rejse med St. St. Blicher i Thy og deref-
ter er der pause indtil den 16. januar, hvor
museumsinspektør Flemming Kaul fortæller
om Byhøjenes gåde og bopladsen ved Vestervig
kirke. Den 13. februar hedder foredraget: Det
nordvestjyske landbosamfund før landborefor-
merne, som holdes af historikeren Steen Busck,
Aarhus Universitet. Foredragsholderen har sin

rod på Mors. Den 13. marts fortæller zoolog
Carl Kr. Kinze om Hvalstrandinger i Thy og
den 10. april slutter museumspædagog Svend
Sørensen »Kend-din-egn« foredragene af med
at fortælle om årets Fyrspil.

Foreningen opfordrer meget til at deltage i
disse aftener. Og Heltborg Museum er værd at
slutte op om!

Den 27. februar 2002 inviterede Foreningen
sognerepræsentanterne til det nyåbnede Vo-
rupør Museum, indrettet i det gamle bådebyg-
geri i Vorupør. Det blev en god aften med stor
fortællerglæde fra Jette Kjær´s og personalets
side. Mange af de gamle aktiviteter blev genop-
livet. Aftenen sluttede med kaffebord i Kirke-
centret, et dejligt mødested. Vort bestyrelses-
medlem Uggi Larsen underholdt på sin har-
monika og havde sørget for fællessange. 

»Sommerturen«, der dog ikke foregår hvert
år, var i år fastsat til lørdag den 17. august med
programmet: »Rundt om Sjørring sø«. Det blev
en god sommerdag med stor deltagelse og med
Verner Paulsen som en særdeles velkvalificeret
guide, men læs mere herom i Villiam Morten-
sens beretning. Og tak til familien på St. Djer-
næs for at vi måtte se deres dejlige sted!

Foreningen har fået oprettet en hjemmeside
med oplysninger om bestyrelse, eksempler på
artikler fra årbogen, links til museer mv. Hjem-
mesiden er ikke særlig omfattende, men kan jo
udbygges. Siden nås via Thyweb, tryk egnshi-
storie.

Bestyrelsen har valgt at give nye medlemmer
en chance for at få suppleret årbogssamlingen
til en overkommelig pris, hvis man ønsker det-
te. Vi sælger derfor ud af vort restlager af årgan-
gene før årbog 2000, til en pris af kun 60 kr. pr.
bog. Men vær hurtig, lageret kan hurtigt blive
udsolgt. To årgange kan ikke skaffes, nemlig
1984 og 1995. Henvendelse kan ske til Eigil
Andersen på tlf. 9795 3165, hvor lageret befin-
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der sig, eller ved kontakt til et af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

Foreningens bestyrelse bringer sin bedste tak
for godt samarbejde i det forløbne år med Arki-
vet, Thisted og Heltborg museer og vore med-

lemmer og en særlig tak til vore skribenter til
årbogs artiklerne. Og vi byder gamle og nye
skribenter velkommen til næste årbog! 

Bestyrelsen

U D S A L G  !
For at give nye medlemmer af Egnshistorisk Forening en chance

for at supplere samlingen af gamle årbøger 

holder vi udsalg af alle numre til og med årgang 1999
til en pris af kun 60 kr. pr. bog

Henvendelse til Eigil Andersen, tlf. 9795 3165
hvor lageret befinder sig, eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

NB: årbog 1984 og 1995  er udsolgt !


