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På grund af mange andre arrangementer i december måned 
besluttede man i år at ”droppe” advents - og julemødet. 

Ved mødet i februar på hotel Tømmergården fortalte 
Elly Mardal, Boddum, historiske træk fra det gamle 
Thyholm. 

Jens Glob Samvirket har inviteret Egnshistorisk 
Forening til at være med på en eller anden måde, når man i 
1988 skal fejre 200-året for Stavnsbåndets ophævelse, og 
det vil nok resultere i, at Egnshistorisk Forening sammen 
med Jens Glob Samvirket arrangerer en udstilling af gamle 
brugsting. 

På generalforsamlingen nyvalgtes Cora Christoffersen, 
Odby, i stedet for Peter Hebsgaard, Uglev, som ikke 
ønskede genvalg. Poul Møller viste filmen ”De røde 
Enge”. Denne film viser begivenheder under besættels en 
og befrielsen den 5. maj 1945, og da generalforsamlingen 
afholdtes den 5. maj, fandt man det relevant at vise netop 
denne film på 42-års dagen for Danmarks befrielse. 

Udflugten blev en meget interessant og udbytterig tur. 
Først kom man til Spaabæk brunkulslejer, hvor man fik 
fortalt om livet omkring brunkulslejerne og omegnen 
under krigen. 

Videre gik turen til Vind kirke, hvis historie går tilbage 
til 1325. Under restaurering er der fundet stolperester, som 
tyder på, at der endnu før har været en stavkirke. 

Sidste stop på turen var herregården Nr. Vosborg. Efter 
en rundtur i parken kom man ind i den firelængede 
borggård, som man kun så udefra, da man havde forudset, 
at der ikke ville være tid til en rundvisning. Der var 
kaffebord i borgstuen, og her blev der fortalt om gårdens 
historie og dens forskellige ejere. 

Den lokale aftenudflugt var i år henlagt til Sydthy 
kommune, idet man samledes ved jættestuen i Lundhøj 
ved Heltborg, fortsatte til den hollandske vindmølle i 
Heltborg, hvor Ejnar Madsen fortalte og viste rundt. 
Møllen er bygget 1875 og har været i brug som mølle 
indtil 1950. Den er istandsat og vedligeholdes helt for 
private midler. 

Videre gik turen til Nordvestjysk Folkecenter for 
vedvarende energi i Ydby. Preben Maegaard gav en 
grundig orientering om forskning i forskellige former for 
energi såsom vindmøller, solvarme og biogasanlæg. 

Agnes Andersen 
 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1987, 

side 123-124). 


