Til medlemmerne
Bestyrelsen for Historisk Samfund for Thisted Amt har
kunnet glæde sig over, at også 1989-årbogen er blevet godt
modtaget. Det bredere format giver bedre
billedmuligheder, og i det hele taget fortjener de fire
medlemmer af redaktionen stor ros for deres indsats.
Trods dette har det ikke været muligt at holde
medlemstallet. Det skyldes først og fremmest, at Historisk
Samfunds medlemmer fortrinsvis befinder sig i de ældre
årgange. Der ligger en stor opgave i at få de yngre til at
interessere sig for lokalhistorie.
At lokalhistorie er spændende, fik deltagerne i
udflugten søndag den 2. september et bevis for. Lektor
Henrik Bolt-Jørgensen fortalte meget spændende om Sct.
Thøger i Vestervig, om den nedbrudte sognekirke og om
klosterkirken. Når h istorien på denne måde gøres levende,
bliver der lyttet med stor interesse. Blandt de halvtreds
deltagere i udflugten lød der mange rosende ord.
Efter besøget i Vestervig gik turen til Lodbjergvej 32,
hvor der er rejst en mindesten for Christen Jensen
Lodberg, der endte som biskop i Ribe. Kaffepausen blev
holdt på kunsthåndværkscentret Aagaard i Refs, som Else
Høgh Pedersen fortalte om. Ved den tidligere cirkusgård i
Ydby var der lejlighed til at komme ind i det gravkammer,
der står til rådighed for Dora Miehes familie. Udflugten
sluttede på oldtidskirkegården ved Ydby.
Historisk Samfunds generalforsamling blev holdt på
Hotel Thisted torsdag den 7. juni med Frank Weber som
ordstyrer. Formanden indledte med mindeord om

samfundets kasserer gennem mange år, Chr. Jensen, der
døde i april.
Historisk Samfund for Thy og Han Herred blev stiftet i
1903 med det formål at få oprettet et museum i Thisted, at
udgive en årbog og at holde møder. Siden 1940 har museet
haft til huse i N. L. Spangbergs smukke villa i
Jernbanegade. Da 50 året for denne begivenhed blev
markeret, deltog efterkommere af museets skaber og leder
gennem mange år, P. L. Hald. Han virkede for museet til
sin død i 1958.
Under generalforsamlingens drøftelse efter formandens
beretning foreslog Orla Poulsen at udskrive en
stilekonkurrence med et historisk emne for at skabe øget
interesse for lokalhistorien blandt de unge.
Medlemstallet er i det forløbne år gået tilbage med
omkring 35 til godt 800. Kontingentet er kun 75 kr. Efter
at Jette Kjær havde oplæst regnskabet, genvalgtes Mette
Fastrup, Thisted, Ingrid Vang, Hurup, og Frank Weber,
Thisted, til bestyrelsen for en fireårig periode.
Historisk Samfund for Thisted Amt er medlem af
Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger, SLF,
som er en sektion under Dansk historisk Fællesforening,
DHF. Da de to foreninger holdt årsmøde i Vigsø
Feriecenter sidst i august, var der lagt op til en
sammenlægning af de to foreninger, men forslaget vandt
ikke tilslutning. Den nyvalgte bestyrelse for DHF skal
komme med et udspil til næste årsmøde.
Jørgen Miltersen
(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1990, side
143).

