Egnshistorisk Forening
for Thyholm og Jegindø
Ved vintersæsonens begyndelse forsøgte vi os med noget
nyt, nemlig en maleriudstilling. En indfødt Thyholmbo,
Anders Mikkelsen, som døde 1938, havde efterladt sig en
del billeder, hvoraf de fleste var med motiver fra Thyholm.
Af disse billeder, som fandtes rundt omkring hos private
på egnen, blev 40-50 lånt til en udstilling, som i 2 uger var
at se i Greves møbelforretning. Ved en sammenkomst på
Tømmergården blev billederne derefter gennemgået af
formanden, G. N. Mundbjerg, med kommentarer fra
forsamlingen, hvoraf mange havde kendt Anders
Mikkelsen.
Det næste arrangement, 2. marts 1982, var et foredrag
ved Frank Lauritsen, der er lærer i Esbjerg, men født i
Thy. Hans emne var: Landsbyliv gennem 2000 år. Mange
mennesker var mødt op, og der blev lyttet meget intenst til
det interessante foredrag.
Ved generalforsamlingen 4. maj var landinspektør Poul
Boe, Thisted, aftenens taler. Poul Boe fortalte om sit
arbejde i de mange år i Thy, om matrikler, kort,
jordfordeling m.m. Poul Boe sluttede aftenen med en
gribende beretning om sit ophold i Frøslevlejren og
befrielsen 4. maj 1945.

Man vedtog på generalforsamlingen at forhøje
kontingentet fra 25 til 40 kr. for enlige og fra 35 til 50 kr.
for ægtepar. Deri er inkluderet foreningens årsskrift, som i
år er udsendt for 8. gang til ca. 300 medlemmer.
Sommerens udflugt foregik i år med bus.
Museumsinspektør Torben Skov, Holstebro, havde
tilrettelagt en tur i den sydvestlige omegn af Holstebro.
Undervejs fortalte han om, hvad vi så af historiske minder
og særprægede landskaber, som vist de færreste kendte til i
forvejen. En berigende tur!
Den 3. august havde vi kirkeaften i Hvidbjerg kirke,
hvor formanden, sognepræst G. N. Mundbjerg, gennemgik
kirkens historie for en interesseret tilhørerskare. Kirken
har et righoldigt inventar, og kirkebygningen har i sine
over 800-årige historie gennemgået en del forandringer.
Der er dog også nogle dunkle punkter i historien, som
trænger til at blive nærmere udforsket. Aftenen fortsatte i
præstegården, hvor man drak kaffe, og pastor Mundbjerg
fortalte om tidligere præster.
Der er megen interesse for egnshistorie. Men hvordan
får man fat i de lidt yngre?
Anna Overgaard.
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1982, side
124-125).

