
Egnshistorisk Forening for Sydthy 
 
Ved generalforsamlingen i Hørdum d. 11. 
november, valgtes som ny bestyrelsesmedlem, 
Leif Krogsgaard i stedet for Lisbeth Jensen, der 
som suppleant midlertidig havde deltaget i 
bestyrelsesarbejdet i stedet for afdøde Uffe 
Larsen. Lisbeth Jensen overtog i stedet en 
revisorpost. Efter generalforsamlingen vistes 
Sparekassen Thy’s film ”Rundt i Thy”. 

Lørdag den 11. november deltog 
Egnshistorisk Forening i ”Det Thylandske 
Landøkonomiske Selskab’s” 150 års 
jubilæumsmesse i Hurup Hallen med en 
billedkavalkade over landbrugets historie i 
Sydthy. Desuden vistes non-stop videofilm fra 
Sydthy, i tilslutning til indsamlingen af ”Projekt 
gl. film”. 

Den 18. februar var forfatter og lærer, Jens 
Østergaard, Nibe, i Morup Mølle, hvor han holdt 
foredrag over emnet ”Fiskere og jægere langs 
Limfjorden før og nu”, og han viste filmen af 
samme navn. 

Næste møde i rækken, blev afholdt i Hurup d. 
10. marts, med arkæolog, cand. phil. Inge Kjær 
Kristensen, der med et lysbilledforedrag, 
redegjorde for ”Vikingen som handelsmand”. 

Det sidste i rækken af foredrag og møder, 
blev holdt på Heltborg Museum, hvor vi sammen 
med Fyrspillene, Kunstforeningen og Museet 
hørte et foredrag om maleren Jens Søndergaard, 
holdt af Nina Dahlmann Olsen. Samtlige 
foredrag har været holdt i samarbejde med 
Sydthy Folkeuniversitet. 

I anledning af ”Projekt gl. film” i Sydthy 
indsamlingen, var der d. 29. april repremiere i 
Ydby, af Hans Bakgaards natur og farvefilm 
”Ræven fra Boddum Bæk” fra 1953. 

Ved 100 års jubilæet i Hvidbjerg v. Å 
Klitplantage, tog mange af foreningens 
medlemmer imod invitationen til at være med. I 
samme anledning udgav foreningen, det 64 sider 
store jubilæumsskrift ”Hvidbjerg v. Å 
Klitplantage 1892-1992”. En fin beskrivelse af 
Hvidbjerg sogn og beboere (se andetsteds). 
Bogen kan købes hos bestyrelsen for 60 kr. 

Efter sommerferien var der tilrettelagt en 
vellykket aftentur til Koldby (se omtalen). 

 
Følgende aktiviteter er planlagt: 

Tirsdag d. 3. november, kl. 19.30 på Heltborg 
Museum, ”Landbrugets teknologi 1800-1850”. 
Foredrag v/museumsinspektør, Svend Nielsen, 
Gl. Estrup. 

Tirsdag d. 24. november, kl. 19.30 på 
Heltborg Museum: ”Studehandel i Vestjylland 
fra 1788”. Foredrag v/museumsinspektør, Esben 
Gravgaard, Holstebro. 

Mandag d. 18. januar 1993, kl. 19.30 på 
Heltborg Museum: Foredrag v/Lotte La Cour og 
Gunnar Bjerre. Emnet er: ”Om maleren Jens 
Søndergaard i Bovbjerg og Fjaltring”. 

I april måned bliver der et foredrag om 
Teglværker. (Se dagspressen). 

 
Kilde: Sydthy Årbog 1992, side 123. 


