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afholdtes på Hotel Royal onsdag den 12. juni. Det blev 
særlig festligt, idet 60-året for Historisk Samfund’s 
beståen blev markeret. Der var ca. 50-60 deltagere. 
Formanden, skoleinspektør Riis -Olesen bød velkommen 
og valgtes til ordstyrer ved generalforsamlingen. 
Formanden aflagde beretning, hvorpå red. Lustrup oplæste 
regnskabet, der bal. med 18.328,42 kr. og sluttede med en 
kassebeholdning på 9.561,71 kr. Det godkendtes! Der 
foretoges intet bestyrelsesvalg, men lærer Balle redegjorde 
for den kommende årbogs indhold. Som sædvanlig 
drøftedes museets interne forhold, regnskabet blev 
gennemgået, og på grund af frk. Gjødesens sygdom 
oplæste formanden et brev fra hende, hvori de særlige 
nyerhvervelser blev nævnt. Tilsidst drøftede man den 
årlige udflugt, der blev overdraget sparekassedir. Lindvald 
og formanden at tilrettelægge. 

Efter generalforsamlingen havde Historisk Samfund 
den glæde at kunne byde rigsarkivar Hvidtfeldt og arkivar 
Prange, Viborg, velkommen, hvorefter de to herrer holdt 
udmærkede foredrag, som påhørtes med stor interesse. 
Førstnævnte talte om den historiske forskning, og den 
betydning den har for det danske samfund og den enkelte, 
medens Knud Prange havde hentet praktiske eksempler fra 
Han Herred om slægten Bonde, og viste hvorledes man 
systematisk kunne efterforske dens forgreninger gennem 
gulnede dokumenter. Ved det påfølgende kaffebord var 
ordet frit. Her takkede forfatteren Hans Bakgaard den 
jubilerende forening for det betydningsfulde 
lokalhistoriske arbejde. Det betød meget for den stedlige 
befolkning, men endnu mere for thyboer, der lever borte 
fra landsdelen. 

UDFLUGTEN 
fandt sted i strålende sol søndag den 15. september med 
sædvanlig start fra Frederikstorv kl. 13. Deltagertallet 
nåede i år op imod 80, hvilket var særdeles 
tilfredsstillende. Det første mål var Hvidbjerg kirke, hvor 
skoleinspektør Riis -Olesen fortalte lidt om kirkens 
historie, dels om biskop Globs mord foran kirkens alter, 
hvor han senere blev begravet, og dels om kirkeejernes 
historie. Endelig o mtaltes kirkeinventaret, hvoraf særlig 
fremhævedes det smukke midterparti i alteret, et 
nederlandsk terrakottaarbejde samt den ejendommelige 
figur - en hval forestillende at have Jonas i gabet - fra 
1750. Døbefonten er også et sjældent stykke i 3 
granitstykker med hul i kummeafsnittet, så vandet kan 
tappes af. 

Fra Hvidbjerg kirke kørte man til Doverodde kro, hvor 
der ventede er festligt kaffebord. Senere kørte selskabet 
Jegindø rundt, hvor især den nye skole blev beundret. 
Derpå nåede man frem til Hindsels, hvor proprietær N. I. 
Overgaard og frue gæstfrit åbnede deres smukke hjem for 
hele selskabet. Her fortalte Overgaard frisk og naturligt om 
gårdens historie, og særdeles levende blev det, da familien 
Overgaard i 1827 overtog Hindsels, og det er således 4. 
led, der bebor den i dag. Selskabet var derpå rundt i gård, 
park og have - en skøn tur i septembersolens pragt. 
Formanden takkede for foredrag og omvisning, og red. 
Lustrup mindedes sidste udflugt til Hindsels, hvor Askov 
Overgaard - den nuværende ejers onkel - viste deltagerne 
rundt. - - Herfra gik turen hjem - en skøn oplevelse rigere.
 R.-O. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1963, side 317-318). 


