og postkort. Og på hjemmesiden www.egnssamlingen.dk kan man orientere sig
om åbningstider, arrangementer m. m.
Generalforsamling bliver næste år afholdt onsdag d. 25. marts.
Gurli Larsen, Fmd. f. Egnssamlingens Støtteforening

Egnssamlingens fælles bestyrelse:
Bestyrelsen i Støtteforeningen og Egnssamlingen pr. marts 2014:
Gurli Larsen
Formand, Støtteforeningen
Aksel Lange Nielsen
Næstformand, Støtteforeningen
Jakob Pedersen
Kasserer, Egnssamlingen
Ane Marie Søndergaard
Formand, Egnssamlingen
Carsten Andersen
Næstformand, Egnssamlingen
Per Østergaard
Kontaktpers., Slægtsforskn. Foreningen
Lars Chr. Jensen
Edmund Jensen
Tilforordnet:
Fælles forretningsfører:

Kirsten Nielsen, Torsdagsholdet
Jørgen Ovesen Larsen

Aktivitetskalender for 2014:
Uge nr.
18

Dato
2/5-12/9

19
27-32

41

10.-11./5
tirsdage
1/7-5/8
åbningstid
27/6-26/6
10/10

42

14/10

45
45
48

6/11
8/11
29/11

27-26

Aktivitet
Udstilling i Galleriet: ”Det legede vi med” –
legetøj fra 1900-tallet
Uldfestival i Saltum
Sommeraktiviteter m/ arbejdende værksteder
for alle generationer
Badehotellet – fotografier og effekter fra tre
badehoteller i Egnssamlingens arbejdsområde
Torvedag i Saltum - samt
Maleriudstilling fra Stæhr huset i Blokhus
Aktivitetsdag i efterårsferien, aktiviteter og
arbejdende værksteder
Håndarbejdets Dag
Arkivernes Dag med
Adventsarrangement i Saltum

EGNSSAMLINGEN
Et Lokalhistorisk Arkiv og Museum ved Jammerbugten
Fårupvej 3, Saltum
Egnssamlingens
Beretning, for 2013
Igen et år med megen travlhed.
Mange besøgende, både enkeltpersoner og grupper, og mange
afleveringer. Begge dele er nogle af
krumtapperne i Egnssamlingen. Det
viser Egnssamlingens berettigelse.
Egnssamlingens trofaste frivillige har
også været flittige.
Der er travlhed og hygge i Multihuset, smeden har sat en lille produktion i gang,
Marys Hus er godt på vej, og haven er tilplantet. Det er tirsdagsholdet, som er
et stort hold, de fleste gange er der omkring 30 til formiddagskaffe.
Torsdagsholdet er knap så stort, men ikke mindre flittigt. Torsdag et det sysler
med registrering, arkivering, avisudklip o. lign. der er det dominerende.
EDB fylder efterhånden meget i arkivet, og der bliver løbende arbejdet med at
opdatere funktionerne. Internetadgang, hjemmeside og Facebookside er med
til at synliggøre Egnssamlingen overfor et meget bredt publikum. De frivillige
bruger systemerne flittigt, og det samme gør Egnssamlingens gæster.
Huset bruges også af Slægtshistorisk Forening i Hvetbo Herred samt Saltum
Nørklerne fra Røde Kors.
Egnssamlingen har også i 2013 fået tildelt penge af både Pandrup og Kaas

fondene, og pengene er brugt til renovering af de frivilliges kaffestue. Dernæst
har Tuborgfondet set velvilligt på en ansøgning fra os, og for de penge er der
blevet indrettet to frivilligrum med skabs- og kontorplads. Endelig har
Sparekassen Vendsyssel været velvillig med en donation til os. Sidst, men ikke
mindst, har vores Støtteforening bistået med en donation på 90.000,- kr. til
renoveringen af Marys Hus. Alle donationer er vi meget glade for, og vi siger
mange tak for dem.
Udstillinger
Sommerens udstilling i galleriet var ”Ting og tøj fra 50erne”. Udstillingen blev
lavet i samarbejde med Inger Thunbo, Brovst og Bente Kristensen, Øland. En
rigtig spændende udstilling, som var godt besøgt.
Siden efteråret har der i galleriet været en udstilling omkring Briketfabrikken og
mosen. Udstillingen er venligst udlånt af Moselauget, og den har tidligere været
vist på Aalborg Historiske Museum.
Den 1.juli 2013 åbnede vi endelig en udstilling om Hjørring-Løkken-Aabybro
(HLA) banen, der blev åbnet netop på denne dag 100 år tidligere. Banen blev
lukket igen med udgangen af september 1963.
Pressen:
Det ugentlige spot i lokalavisen er en god måde at fortælle om lokalhistorien,
og Egnssamlingen er meget glad for denne platform. Dernæst har vi i årets løb
haft besøg af flere TV-stationer, bl.a. Campingpatruljen med Martin og Ketil,
hvor udsendelsen sendes i sommeren 2014.

opbakning, Støtteforeningen har, ikke kun i vores nærområde, men en del af
medlemmerne bor spredt ud over landet.
Januar og februar er måneder uden særlige arrangementer, men det betyder
ikke uden aktivitet. En gruppe håndarbejdsglade kvinder mødes hver tirsdag og
producerer ting til salg i butikken i Multihuset, fx strikkede strømper, vævede
puder og tæpper, fine kniplede og broderede ting. I smedjen produceres
juletræer, blomsterstativer og staudeopbindere i jern, så når de besøgende
dukker op i Egnssamlingen, er der fine brugsting at købe.
Også i 2013 har Støtteforeningen været aktiv ved de traditionsbundne
arrangementer.
Omkring generalforsamlingen, som altid finder sted den sidste onsdag i marts,
blev der pakket årsskrifter til alle medlemmer.
Inden Uldfestivalen d. 11.- 12. maj blev Egnssamlingen gjort klar til det store
rykind, og rykind – det blev der. Det største antal gæster, der besøger
Egnssamlingen over to dage, er under Uldfestivalen.
Hver tirsdag sommeren over var der arbejdende værksteder med lidt færre
besøgende end året før.
Som noget nyt var vi med på høstmarked i Blokhus, hvor stylter,
balanceredskaber og rebslagning var et hit.
Tirsdag i uge 42 var der igen arbejdende værksteder med en del besøgende og
god handel.
Første torsdag i november markerede vi den landsdækkende Håndarbejdets
Dag, hvor vi inspirerede hinanden med forskelligt håndarbejde.

I Egnssamlingen sætter vi os nogle mål, nogle gange bliver de nået til tiden, og
andre gange tager det længere tid end forudset. Men vi klør på for at udvikle
Egnssamlingen, og vi prøver på at leve op til de krav, som omgivelserne ønsker.

Sidste arrangement var adventsarrangementet, som fandt sted lørdag d. 30.
november. Der var julepyntet i hele Egnssamlingen, og der duftede af gløgg og
æbleskiver.

Ane Marie Søndergaard, Fmd. f. Egnssamlingen

Mange frivillige har været aktive ved arrangementerne, og har derved været
med til at levendegøre Egnssamlingen og give mange en god oplevelse og har
samtidig bidraget til Støtteforeningens gode økonomi.

Egnssamlingens Støtteforening, beretning for 2013
Støtteforeningens medlemstal er i dag på 1190 inkl. sponsorer. Det er et
medlemstal, vi er meget stolte af, og det fortæller noget om den store

I Egnssamlingens butik kan der købes årsskrifter, lokalhistoriske hæfter, bøger

