
107

Generalforsamlingen 2008 blev afholdt man-
dag den 17. november på Uddannelsescentret i 
Hurup og havde samlet 80 deltagere. 

På netop denne dag for 25 år siden blev det 
på et møde på Tinghuskroen i Vestervig beslut-
tet at oprette en egnshistorisk forening, en be-
slutning der blev videreført i afholdelsen af en 
stiftende generalforsamling på Bedsted kro den 
16. januar 1984. I jubilæets anledning var ar-
rangementet gratis for de fremmødte medlem-
mer.

Efter den indledende sang blev Willy Mardal, 
Sønderhå valgt som dirigent. Han kunne kon-
statere generalforsamlingen lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig. 

Eigil T. Andersen afl agde beretning om for-
eningsarbejdet i det afvigte år. Beretningen kan 
læses i sidste års årbog. Desuden blev der be-
rettet om foreningens start, herunder det store 
arbejde som foreningens første formand Elly 
Mardal, Boddum, havde udført. Udover Elly 
Mardal bestod den første bestyrelse af Uff e Lar-
sen, Bedsted, Gitte Jensen, Taabel, Eigil T. An-
dersen, Lodbjerg og Gunnar Kjær Mortensen, 
Boddum. 

Medlemsantallet har i de sidste mange år lig-
get ret stabilt omkring 800. Årbogen trykkes i 
1200 eksemplarer, idet der også er et betydeligt 
salg til ikke-medlemmer fra boghandlere m.fl .

Kasserer Hans Ejlersen forelagde regnskabet, 
der udviste en pengebeholdning ved årets slut-
ning på kr. 105.129,24. – Såvel beretning som 
regnskab blev godkendt uden kommentarer. 
Der var ikke indkommet forslag fra medlem-
mer til behandling på generalforsamlingen. 

På valg til bestyrelsen var Eigil T. Andersen 
og Uggi Larsen. Begge modtog genvalg og blev 
valgt uden modkandidater. Til suppleant til be-
styrelsen blev valgt Ruth Th inggaard, Vestervig, 
i stedet for Poul Martin Kjær, Bedsted, der ikke 
ønskede genvalg, men gerne ville fortsætte i re-
daktionen, hvor han er meget værdsat. Som re-

visor nyvalgtes Elsebeth Nielsen, Vildsund, da 
Niels Rask Nielsen ikke ønskede at fortsætte.

Under eventuelt fortalte Elly Mardal om for-
eningens start og første år og takkede for mange 
års tilknytning til foreningen. Poul Brandt tak-
kede på Museets vegne for et godt samarbejde 
med foreningen. - Willy Mardal kunne herefter 
afslutte generalforsamlingen.

Årbog 2008 blev herefter omdelt til de frem-
mødte medlemmer, og var i jubilæums årets 
anledning udvidet til 160 sider, blandt andet 
pga. et register på 27 sider, omfattende årene 
1984 til 2007. 

Efter kaff ebordet sluttede aftenen med et fl ot 
musikarrangement med Palle Heicelmann og 
Jørgen Andersen, der havde sammensat et pro-
gram med overvejende dansk musik. En dejlig 
afslutning på denne jubilæumsaften.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig 
i de samme roller som sidste år.

Den 2. december 2008 blev bogen ”Tak 
for´ed”, skrevet af Th omas Frøkjær, præsente-
ret ved et arrangement på Heltborg Museum 
– hvor ellers? – af Orla Poulsen fra forlaget 
”Knakken” som udgiver. Forfatteren med fami-
lie var til stede og det meste af Heltborg sogn 
var vist tilstede! Forfatteren fortalte muntert 
om barndomstiden, idet Th omas Frøkjær er 
opvokset i Heltborg, hvor faderen var skolele-
der på Heltborg skole, der nu er Heltborg Mu-
seum. Siden 1991 har Th omas Frøkjær været 
sognepræst for Skivholme, Sjelle og Skjørring 
sogne. Bogen er på ca. 200 sider. Egnshistorisk 
Forening har ikke ydet direkte tilskud, men var 
oprindelig garant for udgivelsen, der viste sig at 
kunne hvile i sig selv.

”Kend din Egn” foredragene på Heltborg 
Museum samler stadig pæn tilslutning. Der 
bydes på mange og gode foredrag om egnen, 
personer og meget andet. Den 16. februar for-
talte Th omas Frøkjær barndoms erindringer 
fra Heltborg, En sjov og livlig aften, der havde 
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samlet næsten lige så mange tilhørere som den 
aften i december, hvor bogen blev udgivet. 
Den 17. marts var det Charlotte Andersen fra 
Museet der fortalte om fredede fortidsminder i 
Th y. Forårets foredrag sluttede af med ”Histo-
rien om Klit”, hvor forfatteren til årets fyrspil, 
Kaj Nissen, Sønderhav ved Kruså, fortalte om 
sandfl ugten og baggrunden for stykket, der si-
den i juli måned blev opført ved Lodbjerg Fyr.

I dette efterår er rækken fortsat med ”Fugle 
og pattedyr i Nationalpark Th y” med lederen 
af området ”Vejlerne”, som samtidig er næst-
formand i Danmarks Naturfredningsforening, 
Poul Hald Mortensen, som foredragsholder. 
I oktober vil Mie Buus fortælle om ”Konsor-
tiejagt i Th y” og november byder på ”Glimt af 
Vestervigs kirkehistorie” fortalt af Jørgen Kjær-
gaard, indtil for nylig sognepræst ved Vestervig 
kirke, og nu ansat som lektor ved Vestervig Kir-
kemusikskole, hvor han skal arbejde som stifts-
konsulent for Aalborg stift og undervise i hym-
nologi/liturgi. Hymnologi beskæftiger sig med 
udforskning af salmesangen og den åndelige 
sang, salmebøger, salmedigtere og deres salmer.

I årets løb har foreningen kunnet yde økono-
misk støtte til hele tre bog publikationer. Det 
drejer sig om ”Vestervig kirke i tusind år”, ud-
givet af Vestervig Menighedsråd og med Jørgen 
Kjærgaard som forfatter og redaktør. En sjæl-
den smuk bog om den historiske og smukke 
Vestervig kirke. ”Kampen mod sandet”, skrevet 
af fhv. skovrider Peder Skarregaard som meget 
vidende forfatter. Den er udgivet af Museet og 
er en koncentreret og gennemarbejdet bog om 
sandfl ugten i Th y. Endelig skal nævnes bogen 
”Fyrspil – gennem 25 år”, udgivet i forbindelse 
med Fyrspillenes 25 års jubilæum her i 2009. 
En bog som kalder minder frem om mange 
dejlige oplevelser med en stor skare af frivillige 
entusiaster, en imponerende indsats, som er 

blevet en tradition i Th y. Og med forfattere og 
dramatikere og instruktører, som har haft me-
get på hjerte og har formået at viderebringe det. 
Egnshistorie af højeste karat.

På Hurup Bibliotek har der blandt mange 
andre aktiviteter været afholdt to foredrag, som 
foreningen har været medvirkende til. I april 
var der arrangeret ”Caféaften” med Villiam 
Mortensen som fortæller af rejseoplevelser fra 
Færøerne, Frankrig og Argentina, og med sang- 
og musik indslag af Katrine Frøkjær og Chri-
stian Mogensen. I september havde biblioteket 
formået at få Hans Edvard Nørregaard-Nielsen 
til at fortælle om kirkerne i Th y. Også her med-
virkede Kristine med musik. Begge foredrag 
samlede stor tilslutning og viste stor opbakning 
til bibliotekets arrangementer i hyggelige om-
givelser.

Som rådgivende organ for Nationalpark Th ys 
bestyrelse er der stiftet et Nationalparkråd, hvor 
også Egnshistorisk Forening for Sydthy har fået 
plads. Vi glæder os over, at også vores forening 
kan få indfl ydelse gennem rådet på udviklingen 
af Nationalparken, der jo kun endnu er i sin 
vorden mht. til opbygning og videreudvikling.

Sommerudfl ugten gik i år til vikingeborgen 
Fyrkat og Cirkusmuseet i Rold og fandt sted 
søndag den 30. august med pæn tilslutning. 
Leif og Linda Krogsgaard, med deltagelse af 
Jytte Sunesen, havde tilrettelagt en rigtig god 
udfl ugt til Himmerland, men læs mere om tu-
ren i Per Skaarups beretning.

Redaktionen af årbogen 2009 har bestået af 
Poul Martin Kjær, Ruth Th inggaard og Eigil T. 
Andersen. Redaktionen vil gerne rette en stor 
tak til vore mange skribenter, der hver især har 
ydet deres bidrag til årbogen.

Også en stor tak til vore øvrige samarbejds-
partnere, Museet, Arkivet, Biblioteket og man-
ge fl ere; vi glæder os til det fortsatte samarbejde. 

  

  

209345 - side 1 - 128 2009   108 02/11/09   10.59




