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Generalforsamlingen 2002 afholdtes på Hør-
dum kro den 14. november, hvor omkring 50
medlemmer var mødt op. Der var velkomst ved
Foreningens formand Eigil T. Andersen. Som
dirigent valgtes Jens Jørgen Krogh, Hørdum,
der på sædvanlig saglig og hyggelig vis ledede
generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen var
genvalg, som suppleant nyvalgtes Svend M.
Hagensen, Koldby, der afløste Inger Stauersbøl
Nielsen, der ikke ønskede genvalg. Der var
også genvalg til revisor Svend Kristensen, Hu-
rup. – Efter generalforsamlingens afslutning
blev Sydthy Årbog omdelt til de mødte med-
lemmer og bogen blev præsenteret og kom-
menteret af Foreningens næstformand Leif
Krogsgaard, Bedsted. Efter Hørdum kro´ s
sædvanlige gode kaffebord vistes en video film
”Sydthy Kavalkade”  med mange klip fra Kold-
by, Hurup og flere andre lokaliteter. Uggi Lar-
sen leverede musikken til fællessangene både
ved aftenens begyndelse og slutning. 

I efteråret 2002 og de første måneder af 2003
blev ”Kend din Egn” foredragene afholdt på
Heltborg Museum med god tilslutning. Pro-
grammet blev præsenteret i sidste års årbog. –
Til den kommende sæson startes i september
med Benny Boysen, Struer, der fortæller om
Limfjordshandelen. Den 23. oktober fortæller
adjunkt Per Grau Møller fra Odense Universi-
tet om ”Kulturlandskabet som kilde” og den
13. november behandles vikingetid og middel-
alder i Sydthy kyndigt af  arkæolog Jens-Hen-
rik Bech. –  Den 19. februar holder museums-
leder Jytte Nielsen et foredrag om folkeminde-
samleren Evald Tang Kristensen og Thy og den
11. marts runder museumspædagog Svend
Sørensen af med et foredrag om idrætslivet i
Sydthy. Fem gode foredrag som de seks arran-
gerende foreninger kan være godt tilfredse
med.

Museet for Thy og Vester Hanherred har ved
årsskiftet sagt farvel til sin leder i over 30 år,

Jette Kjær. Som den første arkæologisk uddan-
nede leder af Museet fik Jette en stor opgave
med at få museumsvæsenet  sat i system, en
opgave som Jette har røgtet særdeles kompe-
tent. I jobbet som ny museumsleder blev
blandt mange ansøgere  valgt Jytte Nielsen, der
således nu er leder af det samlede Museum for
Thy og Vester Hanherred, hvorunder også
Heltborg og Vorupør museum hører. Både i
det nordlige og sydlige Thy kender vi Jytte som
en faglig dygtig og udadvendt person, som vi
venter os meget af og har den største tillid til.

Fra arbejdet i bestyrelsen for Foreningen kan
nævnes, at salget af ældre årbøger, som vi
annoncerede med i sidste årbog, går vældig
godt og mange nyere medlemmer har fået sup-
pleret deres samling af  årbøger. Der er stadig et
lager, så succesen fortsætter uændret! 

Bestyrelsen har besluttet at kontingentet for
medlemskab af Foreningen ændres, således at
det fra og med næste år bliver på 100 kr. pr
medlem, uanset om man er registreret som
enkeltmedlem eller par.  Hermed er vi på linie
med de fleste sammenlignelige foreninger. 

Kontingentet kan indbetales på en girokonto
direkte til Boddum – Ydby Sparekasse. Giro-
kortet er som sædvanlig indlagt i Årbogen, når
denne modtages.

Sommerturen den 24. august gik til Salling-
land i det smukkeste sensommervejr man kan
tænke sig. Birger Schütte på Eskjær hovedgård
var en glimrende fortæller om den lange histo-
rie om det smukke gods, som har formået at
tilpasse sig moderne tider og alligevel bevare sit
smukke gamle udseende. Og  Nanna og Jeppe
Aakjærs ”Jenle” fik gode minder om bønder,
jord, dyr og gammel bondekultur til at blive
levende for os igen. –  Og i det smukke arbejds-
værelse med den store udsigt hænger skalmejen
stadig på væggen. Men læs om udflugten som
den er beskrevet af Annette og Torben Lod-
berg.
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Bestyrelsen vil gerne takke for de mange
bidrag til Årbogen. Og opfordre til, at såvel nye
som ”gamle” skribenter melder sig. Og synes
du, at: ”det er da ikke noget” og alligevel er lidt
i tvivl, da kontakt en af bestyrelsen eller en sog-
nerepræsentant og få en snak om det!

Også en tak for samarbejdet til personale ved
Sydthy bibliotek og arkiverne i Thisted og
Hurup og Museet for Thy og Vester Hanher-
red, herunder ikke mindst Heltborg Museum.
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Fredag den 7. marts var der officiel indvielse af Hurup Skole, der med en samlet byggesum på omkring
38 mio. kr. er det hidtil største offentlige byggeri i Sydthy. (Foto: Knud Erichsen).


