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I det år, der er forløbet, har der været en livlig 
foreningsaktivitet, og vore medlemmer er 
trofaste til at møde op ved de forskellige 
arrangementer. 

20. november afvikledes generalforsamlingen 
på Bedsted Kro (i Den Blå Lagune) med bl.a. 
vedtagelse af vedtægtsændring (se foreningens 
love). Bestyrelsen fik bemyndigelse til at 
fastsætte kontingentet fremover, så prisstigninger 
ved trykning af årbogen kan modregnes. Efter 
generalforsamlingen vistes en film om 
Limfjorden. Årbogen 1989 blev præsenteret, og 
planerne om et egnsmuseum i Sydthy blev 
debatteret. 

Den 27. februar var Agger Badehotel rammen 
om sammenkomsten, der denne gang gjaldt 
”Tøm Kommodeskuffen”. Her var det Thisted 
Museums eksperter, Hanne Mathiesen, Jens 
Henrik Bech, Jytte Nielsen, Svend Sørensen og 
Knud Søgaard, der forklarede deltagerne om 
deres mange medbragte ting og sager. 
Foreningen havde desuden arrangeret en 
billedkavalkade over ”Det gamle Agger”. I 
samarbejde med Sydthy Folkeuniversitetet, blev 
næste møde afholdt den 27. marts på 
Missionshotellet i Hurup, hvor pastor emeritus 
B. Grandjean-Thomsen, Vang, med et 
diasforedrag underholdt om ”Årets gang i klit og 
hede”. 

Den årlige aftentur var et besøg på ”Futtrup” i 
Heltborg sogn hos Susanne og Erik Toft den 22. 
juni. Her havde deltagerne bl.a. lejlighed til at se, 
hvor det omkring år 1900 nedrevne Futtrup 
Teglværk lå i forrige århundrede. Erik Toft og 
Aksel Kirk fortalte lidt om gården, og små 
historier med tilknytning til denne. Derefter 
underholdt Doverodde spillemændene, Lars 
Laursen og Knud Jensen med sommer- og  

sømandsmelodier. Aftenen sluttede med bål på 
stranden i den skønne natur. Alle var enige om, 
at det havde været en dejlig aften. 

Foreningen havde en udstilling om ”Det 
gamle Lyngby”, i Lyngby forsamlingshus i 
forbindelse med, at Fyrspillets aktører opførte 
friluftsspillet ”Mellem himmel og hav.” 1. -5. 
juli. Emnet var samfundet Lyngbys tilblivelse 
for 125 år siden, da 6 familier forlod det 
stormflodstruede Agger for at bosætte sig i 
klitterne ved Lyngby. 21. juli deltog foreningen 
på Klostermarkedet i Vestervig med en 
billedudstilling omkring ”Det gamle Vestervig”. 

Der bliver 4 foredrag i samarbejde med 
Sydthy Folkeuniversitetet og Fyrspillene. De 
afholdes alle i Skyum Forsamlingshus. Emnet er: 
Danmarks oldtid indtil år 1000. 
Tirsdag den 23. oktober 1990 kl. 19.30: 

”Hvad ved vi om jernalderen i Thy?” Ved 
museumsinspektør, mag. art. Jens Henrik 
Bech, Museet for Thy og Vester Hanherred, 
Thisted. 

Tirsdag den 13. november 1990 kl. 19.30: 
”Nyt om oldtidens dragter - især i 
jernalderen”. 
Ved forskningsstipendiat, mag. art. Lise 
Bender Jørgensen. 

Tirsdag den 15. Januar 1991 kl. 19.30: 
”De første bønder - om agerbrug i bronze- og 
jernalderen” 
Ved museumsinspektør, mag. art. Hans 
Rostholm, Herning Museum. 

Tirsdag den 12. februar 1991 kl. 19.30: 
”Danmarks oldtid - kulturhistorie om 
menneskets dagligdag”. Ved 
universitetslektor, mag. art. Søren H. 
Andersen, Moesgård. 
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