
Endnu et år kan tilføjes en lang række af gode
år med både fremgang og stabilitet mellem
vore mange medlemmer.

Det har også været et år, hvor mange har
måttet tage afsked med deres kære blandt vore
læsere. Vi ærer deres minde!

Ved sidste års generalforsamling d. 16.
november på Missionshotellet i Hurup skete
der ingen ændringer i bestyrelsens sammensæt-
ning.

Efter generalforsamlingen fortalte Lærer N.
Chr. Aarestrup, Heltborg om kirker i Sydthy,
som altid en levende redegørelse om kirkerne
og deres indre udsmykninger og omgivelser.

Det gode samarbejde imellem de 8 lokale
foreninger og Heltborg Museum fortsatte med
rækken af foredrag under titlen: Kend din egn!

I det forløbne år har det gennemsnitlige antal
deltagere ligget på ca. halvtreds pr. gang til dis-
se lokalhistoriske foredrag.

I år 2000 fortsattes der med mange spænd-
ende, oplysende aftener om egnen og dens
historiske data gennem tiden, hver aften efter-
fulgt af stor spørgelyst.

Torsdag d. 20. januar fortalte geolog Jørgen
Leth, Hvidovre om »Det forsvundne Thy, om
istider, havstigninger og jordskælv«.

D. 24. februar var det meteorolog Jette Poul-
sen, Holstebros tur til at fortælle om: »Det
omskiftelige vejr her i Thy”.

D. 16. marts var der hele to underholdere
nemlig arkivar Knud Møller Madsen, Hurup
og konsulent Leif Pinholt, Visby til at fortælle
om både de gamle vandmøller og hollandske
møller her i Sydthy og de nutidige moderne
møller, vi i dag ser overalt.

D. 13. april samledes igen mange for at høre
museumspædagog og forfatter Svend Sørensen
fra Skovsted, fortælle om sit arbejde med histo-
rien om Doverodde, der var optakten til som-
merens fyrspil »Ved Dover Kiil«.

Foreningen markerede Rønhede plantage

ved Bedsteds 100 års jubilæum d. 17. juni med
udgivelse af et 60 sider stort jubilæumsskrift
med titlen: Rønhede Plantage, Bedsted Thy
1900 – 2000. Bogen kan købes ved boghand-
lerne eller Egnshistorisk Forenings bestyrelse.
Se nærmere omtale af jubilæumsfesten.

D. 10. august var der arrangeret en aftentur
med bus til Apotekergården i Søndbjerg på
Thyholm. Her var der 40 som deltog. Der
afsluttedes med kaffebord på Tambohus kro,
hvor Hakon Rysgaard underholdt med fortæl-
linger om det gamle Thyholm. Læs nærmere
andetsteds.

Det kommende vinterhalvårs »Kend din
egn« fortsætter på Museet :

D. 12. september er det biolog Bernt Løjt-
nant fra Randers der fortæller om: Lægeplanter
ved Thys kirker.

D. 12. oktober kommer arkitekt Erik Ejner
Holm, Eskjær Hovedgård og fortæller om:
Byggeskik i Thy og Nordvestjylland.

D. 9. november er det museumsinspektør
Jens Henrik Bech ved Thisted Museum der
fortæller om: Nyere udgravninger og arkæolo-
giske fund i Sydthy.

I år 2001 startes igen med foredragene.
D. 11. januar er det museumsinspektør Jytte

Nielsen på Heltborg Museum der fortæller om:
Kirkegårdene i Sydthy.

D. 8. februar kommer arkæolog Bodil Nør-
gaard Skoust, Sjørring og fortæller om: Folke-
eventyr i Sydthy.

D. 8. marts er det forfatteren og TV produ-
cer Gunnar Iversen, Sindrup der fortæller om
sit arbejde med det kommende års fyrspil: Freja
i Thy.

D. 21. april er der 3 der står for underhold-
ningen, nemlig folkedanser Vita Immersen,
Visby, musikeren Karl Skaarup, Koldby og
arkitekt og designeren Liv Stange, Heltborg der
fortæller og viser: Thy danse og dragter.

Læs i øvrigt den nærmere omtale i dagspres-
sen om diverse foredrag og foreningens udflug-
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