Året 2012

2012 blev det næste aktivt år for Egnssamlingen. Besøgstallet er fortsat inde i en
positiv udvikling, så vi i 2010 nåede knap 4000 registrerede besøgende. Mange
foreninger og grupper har i årets løb besøgt Egnssamlingen for at se og høre om,
hvordan vi her i den tidligere Pandrup Kommune arbejder med lokalhistorien, og
en del skoleklasser har fået en indføring i egnens historie.
Aktiviteterne øges fortsat, så der har været travlhed såvel inde som ude. Bl.a.
er 190 afleveringer blevet registreret og ordnet. Personale, de mange frivillige og
bestyrelsen har ydet en værdifuld indsats, så Egnssamlingen fortsat kan
fremtræde som et velholdt, velordnet og indbydende sted at komme.
Hele 2010 har også stået i byggeriets tegn. Hver tirsdag formiddag mødte det
frivillige mandskab op til nogle timers arbejde med at få bygget brandsikret
arkivrum, undervisningslokale, galleri og nyt indgangsparti, og det har været en
god oplevelse at være med i processen og se de mange frivillige hjælpere
arbejde seriøst med opgaverne og nyde det sociale samvær. Og tidsplanen holdt,
således at vi i starten at 2011 kunne indvi de nye lokaler, og alt tyder på, at
økonomien holdes indenfor det budgetterede ca. 2 mill. kr.
I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en slutrapport til LAG (Lokale
AktionsGrupper – Vesthimmerland-Jammerbugt) og til Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri. Rapporten skal bl.a. indeholde en beskrivelse af projektets
faktiske forløb. Et uddrag fra denne del af rapporten lyder således: ”Projektet er
forløbet planmæssigt. Det har været en fornøjelse at følge de frivilliges
engagement i byggefasen. 11 frivillige med forskellig baggrund er trofast mødt
op hver tirsdag formiddag fra kl. 09-12 for at stille deres arbejdskraft til rådighed
og tage medansvar for, at opgaverne blev løst efter planerne. Der er brugt 2475
frivillige arbejdstimer. Håndværkere og frivillige er indgået i et fint samarbejde.
Resultatet er blevet nogle gode funktionelle lokaler, som i den korte tid, de har
været i brug, har vist sig at leve op til forventningerne, og der lød da også
mange rosende ord ved indvielsen den 28.-29. januar 2011 om projektets idé og
gennemførelse.”
Vedr. opfyldelse af LAG´s udviklingsstrategi har vi i slutrapporten skrevet
følgende: ”LAG's udviklingsstrategi vedr. attraktive levevilkår i landsbysamfund
med afsæt i at skabe gode fysiske rammer inden for det sociale og kulturelle
område synes at være opnået med dette projekt. Der har været en solid lokal
opbakning, og arbejdsfællesskabet omkring projektets udførelse har givet et
personligt medejerskab hos de mange medvirkende - et ejerskab, der vil række
mange år ud i fremtiden. Projektet er dels en forbedring i brugen af eksisterende
bygninger og dels nye fysiske rammer til Egnssamlingens arkiv- og museumsvirksomhed og til lokalområdes kultur - og fritidstilbud.”
Slutrapport og regnskab er p.t. til vurdering i LAG og Ministerium.
På formidlingsområdet har der også været stor aktivitet. Egnssamlingens
tekstilgruppe havde lavet årets særudstilling i Multihuset: ”Hvad syæsken
gemte”. Fra magasinerne havde gruppen fundet mange interessante ting vedr.
sytilbehør m.v. og anbragt dem sammen med gamle fotos, der relaterede til
emnet. Det var en fin udstilling, der også viste stor opfindsomhed med hensyn til
brug og genbrug af sytilbehør og opbevaring af samme.
Pressen – såvel den skrevne som lokal TV – er flinke til at omtale nyheder og
aktiviteter i Egnssamlingen, og der er stor interesse omkring den ugentlige

lokalhistoriske klumme i Lokalavisen Sydvestvendsyssel.
Der arbejdes p.t. ihærdigt på en opgradering af Egnssamlingens hjemmeside
med ny lay-out og lettere brugerflade.
I forbindelse med ibrugtagning af de nye lokaler er der blevet plads til en lille
museumsbutik i forb. med kontoret. Herfra sælges de flotte håndarbejdsting
lavet i Multihusets sy- og vævestue samt årsskrifter og boglige udgivelser.
Der er også ved at blive etableret et tættere samarbejde med Jammerbugt
Turistbureau inden for besøg, aktiviteter og foredragsvirksomhed.
Personale og medarbejdere: Det faste, aflønnede personale er fortsat Egnssamlingens leder Helge Nielsen i en 200 timers aftale og Kirsten Birk, fuldtidsansat arkivmedarbejder. Desuden aflønnes rengøringshjælp for 8-10
timer/månedligt.
De frivillige medarbejdere på multiholdene er fortsat en meget stor hjælp til at
få løst de mange forskellige opgaver, der er i arkiv og museum. Kun ved deres
indsats kan vi opretholde det nuværende høje serviceniveau.
Personer i aktivering og i afklaringsforløb har klaret mange opgaver vedr.
kontorfunktioner, bygningsvedligeholdelse og praktiske gøremål.
Økonomi: Det kommunale tilskud er altafgørende for den daglige drift. I 2010 var
tilskuddet på 716.304 kr. Øvrige driftstilskud er givet af Kaas-fonden på 3.300
kr., Fonden Sparekassen Hvetbo 3.000 kr. Lions Club 10.000 kr. og entreer og
gaver for 34.419 kr.
Egnssamlingens meget aktive støtteforening udvider fortsat aktivitetsniveauet,
og med det stigende besøgstal og den store opbakning – medlemstallet har nu
passeret 820 medlemmer – tager bestyrelsen og de frivillige medarbejdere det
som et fingerpeg om, at der arbejdes i den rigtige retning.
Egnssamlingens Støtteforening
Beretning 2010
2010 vil blive husket for store forandringer i Egnssamlingen. Bygningen med det
brandsikre arkiv, galleri og undervisningslokale blev færdig. Der blev åbnet til
den eksisterende bygning, og her blev der igen plads til det smukke bord fra
Ingstrup Sogneråd.
Til - og ombygningen fremstår utrolig flot, som et synligt bevis på, hvad der kan
lade sig gøre, når mange mennesker tror på en sag og lægger sjæl og energi i
projektet.
Trods byggeri og klargøring til ibrugtagning har der ikke manglet hænder til at
tage sig af de mange traditionsbundne aktiviteter, som også er blevet afviklet i
2010.
4. marts blev der i samarbejde med Moselauget afholdt et meget velbesøgt
foredrag i Jetsmarkhallen. Jan Svendsen var foredragsholder med emnet: Mystik,
mennesker og maskiner i Mosen.
24. marts. Generalforsamling på Nordstjernen med spisning og lokalhistorisk
indslag med slagter Mette Christensen og hendes far.
8.-9. maj deltog Egnssamlingen i den meget omtalte Uldfestival, hvor rigtig
mange aflagde besøg i arkiv og museum, dog flest i Multihuset.
5. juli var der aftentur til Kalumgården i Øster Brønderslev.
Tirsdag formiddage i juli og august var der i samarbejde med Jammerbugt

Turistbureau – Træfpunkt Blokhus - mulighed for at deltage i forskellige
aktiviteter i de arbejdende værksteder. Gamle legeredskaber var et stort hit.
16. oktober var Egnssamlingen igen med på torvemarkedet i Saltum i
samarbejde med handelsstandsforeningen.
19. oktober. Efterårsferiearrangement med mange aktiviteter og mange
besøgende - vel nok Egnssamlingens mest besøgte arrangement.
4. november markeredes Håndarbejdets Dag med demonstration af broderi og
applikation på filt og filtede tasker (strik).
13. november blev Arkivernes Dag markeret med mulighed for at få hjælp til at
søge i arkivalierne.
27. november. Adventsarrangementet var årets sidste aktivitet.
På hjemmesiden: www.egnssamlingen.dk kan man orientere sig om
åbningstider, arrangementer m.m.
Bestyrelsen i Støtteforeningen og Egnssamlingen 1. april 2010:
Gurli Larsen
Formand, Støtteforeningen
Hans Poulsen
Næstform., Støtteforeningen
Jakob Pedersen
Kasserer, Støtteforeningen
Steen Poulsen
Sekretær, Støtteforeningen
Ane Marie Søndergaard J.
Formand, Egnssamlingen
Carsten Andersen
Næstform., Egnssamlingen
Aksel Lange Nielsen
Lars Chr. Jensen
Edmund Jensen
Tilforordnede:
Hugo Pedersen, Multiholdet tirsdag
Kirsten Nielsen, Multiholdet torsdag
Kalender 2011:
Åbningstider:
mandag lukket
tirsdag-torsdag
10 – 15
fredag
10 – 14
sidste lørdag i måneden
10 - 15
Arrangementer:
Aftenudflugt: se dagspressen ell. hjemmesiden
Foredragsaften:
do.
Lør./søn. 14. - 15. maj: Uldfestival i Saltum
Tirsd. i uge 26-33:10.00-12.30:Træfp. Blokhus
Tirsd. 18. okt.: Aktivitetsdag, efterårsferien
Torsd. 3. nov.: Håndarbejdets Dag
Lørd. 12. nov.: Arkivernes Dag.
Lørd. 26. nov.: Adventsarrangement
Aktuelle nyheder: Se hjemmesiden: www.egnssamlingen.dk
Entré: Voksne 25 kr. Gratis adgang for medlemmer af Støttefor.
Generalforsamling 2012: onsdag den 28. marts på Nordstjernen, Blokhus
26. marts 2011
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