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Egnssamlingen er en af landets mest aktive, lokalhistoriske
samlinger. På grund af vort ekstraordinært store korps af
frivillige, så har vi i løbet af kalenderåret mange aktivitetsdage, hvor vi bemander arbejdende værksteder, der
levendegør og formidler historien på en god måde.
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Egnssamlingen er en selvejende institution, der ejer fem
matrikler, hvor vi har arrangeret mange udstillinger. Blandt
dem ’Multihuset’ på Faarupvej 2A, der bl.a. er indrettet
med en vævestue, en folkestue og en købmandsbutik. Til
huset er knyttet en gruppe kvinder, hvis kompetencer udi
håndgerning er i top. Ved siden af findes landsbyens gamle
smedje, hvor man kan se vore dygtige, faglærte smede
udføre det gamle håndværk ved esse og ambolt.
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Egnssamlingen har indsamlet lokalhistorisk materiale i
snart fem årtier. Samlingen omfattede fra start også
arkivalier, og til det formål har vi et brandsikkert arkivrum,
der normalt kun ses ved stadsarkiver. Alt i alt tør vi godt
sige, at Egnssamlingen er en ener blandt de mange
museer, der bevarer og formidler den danske kulturarv.
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Vi har derfor mange besøgende, der bliver overrasket over
en samling af den karakter i en lille landsby. Og besøgende
dem har vi mange af. Specielt kan vi godt lide at have
besøg af børnefamilier, men måske allerhelst børn ifølge
med bedsteforældre, der i vores ramme kan formidle
historien på en helt ukompliceret måde.
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Mange foreninger på udflugt opsøger Egnssamlingen, og
før en tur rundt i udstillingerne samler vi dem oftest i en
sal (kapacitet 40 eller 80 pers.), hvor der gives en kort
introduktion til stedet. Og skulle der være lyst til det, så
trakterer vor dygtige cafégruppe med kaffe og kringelkage.
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Årsagen til Egnssamlingens succes skal findes i den solide
organisation og det solide bagland, som står bag os – de
har igennem 45 år støttet os på en helt enestående måde,
som har gjort det muligt for os at købe og vedligeholde de
godt 1.200 m2, som vi i dag benytter os af.
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