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holdt årsmøde onsdag d. 13. juni 1962. Formanden, 
skoleinspektør Riis -Olesen, Vestervig, udtalte bl.a.: Det vil 
være naturligt at indlede beretningen med at mindes dr. 
Toft, Vestervig, der kort efter generalforsamlingen sidste 
år afgik ved døden. Hans gerning blev mindet sidste år, 
men vi vil bevare mindet om et menneske, som fuldt og 
helt gik ind for at opklare og bevare fædres stolte spor og 
indtil utrættelighed kæmpede for lokalhistoriens plads i 
vor smukke landsdel. Gang på gang møder vi mennesker, 
der med glæde omtalte dr. Tofts hjem, der ofte var målet 
og samlingsstedet for historisk interesserede. Æret være 
dr. Tofts minde iblandt os! 

Formanden oplyste, at medlemstallet viste en lille 
stigning, som dog er ret betragtelig i forhold til den 
naturlige afgang, som finder sted hvert år. Tallet er i dag 
1045. Formanden rettede en tak til redaktør Lustrup, som 
energisk arbejder for foreningens vækst og netop gennem 
pressen forstår at få fremhævet den store værdi, det er, at 
være medlem af Hist. Samf. 

Der rettedes en tak til institutioner, sogneråd og 
enkeltpersoner, som har givet tilskud til arbejdet. 

Formanden redegjorde for jernalderfundet ved 
Vestervig kirke og omtalte den store interesse 
Nationalmuseet har vist udgravningerne, der antagelig 
fortsætter et stykke tid endnu. 

Kassereren, red. Lustrup forelagde regnskabet, der 
balancerede med 16.290,34 kr. og en kassebeholdning på  

7.885,00 kr. Til bestyrelsen genvalgtes red. Lustrup, 
sagfører Lund Sørensen, Vestervig, og pens. togfører 
Svalgaard, Thisted. Ligeledes genvalg af revisorerne. 

Efter beretning af museets formand, red. Lustrup om 
årets gang, fremlagde regnskabet af sparekassedirektør 
Linvald, Thisted, og overlærer, frk. Gjødesen gav en fyldig 
beretning af museets virksomhed samt en omtale af de 
mange nyerhvervelser. Lærer Balle gav en redegørelse for 
den nye årbogs indhold, hvorefter man drøftede målet for 
den årlige udflugt. 

Denne fandt sted søndag d. 16. sept. Man kørte over 
Vildsund til Mors - forbi Hanklit, Salgjerhøj til Sdr. 
Draaby. Herfra over Nykøbing til Sallingsund. Man 
beundrede den pragtfulde natur og nød kaffen på kroen. 
Solen strålede fra en skyfri himmel, som gav de bløde 
linjer den rette belysning. Ved kaffebordet blev der rettet 
flere spørgsmål og formanden fortalte lidt om øens 
historie. 

Så fortsatte turen over Højriis -Ljørslev-Ørding-Ø. 
Assels til Blidstrup, hvor forstander Møller Pedersen på 
inspirerende måde gav nogle linjer om herregårdens fortid 
og den nu påbegyndte ungdomsskoles fremtid. Efter at 
have beset den skønne kirke fortsattes udflugten over 
Thissinghus, hvor udtørringsarealerne beundredes og 
videre til den idylliske ø, Agerø, hvis lilleputkirke man 
beså. Herfra gik turen hjem til Thisted, som man nåede 
ved 19-tiden. 

H. A. Riis-Olesen. 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1962, side 156-157). 


