
Årets beretning begynder ved generalforsam-
lingen i 2005, der blev afholdt den 17. novem-
ber på Thinghuskroen i Vestervig under delta-
gelse af ca. 70 medlemmer. Et dejligt stort
fremmøde, som vist få foreninger kan bryste sig
af.

Efter velkomst og en indledende sang, blev
generalforsamlingen begyndt med Jens Jørgen
Krogh, Hørdum, som den valgte dirigent. Han
konstaterede generalforsamlingen lovligt ind-
varslet. Eigil Andersen aflagde beretning om
årets aktiviteter. Herunder at Lisbeth Ejlersen
midlertidigt havde overtaget kassererarbejdet
fra Jytte Sunesen, der havde bedt sig fritaget
pga. sygdom. – Efter beretningen, som findes
trykt i sidste års årbog, forelagde Lisbeth Ejler-
sen regnskabet, som blev godkendt sammen
med beretningen.

Der var ikke indkommet forslag fra medlem-
merne, der ønskedes behandlet på mødet. På
valg i bestyrelsen var Leif Krogsgaard, Jytte
Sunesen og Lisbeth Ejlersen, der alle modtog
genvalg og alle blev valgt. Som suppleant til
bestyrelsen genvalgtes Poul Martin Kjær, Bed-
sted. Som revisor genvalgtes Lisbeth Jensen,
Bedsted. – Under ”Eventuelt” på dagsordenen
efterlyste bestyrelsen nye emner, der kunne
tages op i årbogen. Herefter kunne dirigenten
afslutte generalforsamlingen og takke for god
ro og orden!

Herefter omdeltes årbogen til de fremmødte
medlemmer. Der var ikke nogen egentlig gen-
nemgang af årbogen som tidligere år. Efter kaf-
fen underholdt Knud Madsen Nielsen, Vester-
vig, med muntre anekdoter, som vakte stor
lystighed. Også Uggi Larsens harmonikamusik
glædede forsamlingen.

Ved et senere bestyrelsesmøde har bestyrelsen
konstitueret sig med Eigil Andersen som for-
mand, Leif Krogsgaard som næstformand,
Uggi Larsen som protokolfører, Lisbeth Ejler-
sen som sekretær og Jytte Sunesen som almin-

deligt medlem af bestyrelsen. Da Jytte Sunesen
ikke ønskede at virke som kasserer og ingen
øvrige i bestyrelsen så sig i stand til at overtage
jobbet, valgtes i enighed Hans Ejlersen som
kasserer. 

Det nedsatte redaktionsudvalg, som blev
etableret sidste år, har igen i år behandlet artik-
lerne til årbog 2006. Det er de samme personer
som sidste år, der igen har lagt et stort arbejde
i at samle og redigere stoffet.

Fiskerhuset i Agger var den 2. juli 2006 ram-
men om en udstilling af  hjemstavnsmaleren og
vesterhavsfiskeren Thøger Jensen Ruby, Agger.
Udstillingen blev vist i annekset og omfattede
et stort antal af Thøger Jensen Rubys malerier,
lånt fra mange hjem i området. Museet udgav
ved samme lejlighed et smukt hæfte om
Thøgers liv og virksomhed, forfattet af Jørgen
Kjærgaard, Vestervig. Hæftet var udgivet med
støtte fra flere sider, hvori også Egnshistorisk
Forening deltog.

Der var også i dette år planlagt en sommer-
udflugt, som skulle gå til Nordmors og Højriis.
Udflugten måtte desværre aflyses pga. for lille
tilslutning. 

Heltborg Museum har som i tidligere år
været rammen om flere gode udstillinger og
foredrag, bl.a. i foredragsrækken ”Kend din
Egn”, som flere foreninger står sammen om.
Charlotte Boje Andersen indledte den 2. febru-
ar med et foredrag om middelalderens borge og
voldsteder. Den 28. i samme md. fortalte Win-
ni Østergaard Nielsen om ”Refs før banen”.
Hun har for nylig udgivet bogen ”Helvig” og
dette gjorde måske dette foredrag særlig inter-
essant. Mads Kink Clemmensen fortsatte den
6. april med ”Kystkultur og strandingshistorier
ved Thykysten”. – Efter sommerperioden blev
møderækken genoptaget med Jann Ribergaard,
Viborg, som indleder til en beretning om ”Stor
og lille natur i Viborg amt”. Den 26. oktober
var det Villiam Mortensen, Svankjær, der for-
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talte om ”Joakim von Irgens, Wæsterwigh”,
hvis gøren og laden Villiam har studeret både
her i landet og i Norge, hvor Irgens også havde
store interesser i fabriksvirksomhed. Den 21.
november slutter Mie Buus, Frøstrup, af med
et foredrag, som hun kalder ”Jagt og fiskeri i
klitten”. Foredraget hviler på et større under-
søgelsesprojekt, som Mie Buus, der er etnolog,
har udført i forbindelse med undersøgelsen
omkring den måske kommende nationalpark i
Thy. 

En længe savnet bog om tegneren Ellen Raa-
dal (1910-1991), skrevet af Minna Marie

Klange, blev udgivet af Museet ved en sam-
menkomst på Heltborg Museum den 8. sep-
tember. En smuk og ærlig bog om en stor
kunstner.

Der skal til slut lyde en tak til de mange, der
har skrevet til årbogen. Selvom vi ikke mangler
stof, vil vi gerne have flere forslag og artikler
ind, så vi derigennem kan sammensætte en alsi-
dig årbog. Flere af Museets ansatte har vist stor
beredvillighed med at levere artikler til årbo-
gen, det værdsætter vi meget. – Også Museet,
biblioteker m.fl. vil vi gerne takke for godt
samarbejde. 
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