Nok en gang er vi afhængige af de mange frivilliges hjælp, og derfor skal
der lyde en kæmpestor tak til dem alle – de er ganske uundværlige.
Vi tror således stadigvæk på, at købet af kroen, som blev gennemført med
stor støtte fra Støtteforeningen, var en god og klog disposition. Vi fik et
stort areal, som på sigt kan anvendes til en endnu flottere Egnssamling.
Og selv om vi har en rimelig stor vedligeholdelse af bygningsmassen, så
har vi fået et stort forsamlingslokale og ikke mindst plads til lidt depot og
til arbejdslokaler.
Støtteforeningen er i god gænge, og vi vil alle arbejde benhårdt på at gøre
det endnu bedre. Så Støtteforeningen kan være klar den dag, hvor nok en
stor investering står for døren.
Tak til alle som har medvirket til årets resultat.
Aksel Lange Nielsen, formand for Støtteforeningen

EGNSSAMLINGEN
Et Lokalhistorisk Arkiv og Museum ved Jammerbugten
Faarupvej 3, 9493 Saltum – www.egnssamlingen.dk - facebook.com/egnssamlingen.hvetboherred

Egnssamlingens beretning
for 2015
Tiden flyver af sted, et år er ingen
tid. Når vi det, vi gerne vil?
Det spørgsmål kan vi godt stille os,
men har det nogen betydning?
Arbejdet i Egnssamlingen har jo
ingen dato for afslutninger, men
nogle gange sætter vi os et mål, og
det fleste gange når vi det.

NB! - Generalforsamlingen for 2016 afholdes onsdag den 29. marts 2017.
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Carsten Andersen
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Lars Chr. Jensen
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Edmund Jensen
Bent Jensen
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Tilforordnet:

Kirsten Nielsen, Torsdagsholdet

Fælles forretningsfører:

Jørgen Ovesen Larsen

Aktiviteterne er meget forskellige. De mere synlige er renovering af
Multihuset og renoveringer i og omkring kroen. Multihuset er netop nu
ved at blive isoleret fra top til bund, således at huset kan anvendes hele
året rundt. Det gamle oliefyr er skrottet, og der er sat en varmepumpe op.
Noget af krobygningen bliver brugt som værksted, hvor der er males
planker til Multihuset. Desuden bruges kroen til deponi, der er vores evigt
tilbagevendende problemstilling. Endelig er hegnet op til naboen imod
syd meget dårligt, og derfor er vi ved at sætte et nyt op.
I Marys hus har maleren travlt. Som nævnt sætter vi sjældent en deadline,
men arbejdet skrider pænt fremad, og vi glæder os til at vise huset frem.
Multipigerne er stadig flittige, de laver mange ting til museumsbutikken.
Det samme gælder for smedene, der laver mange stativer til havebrug.
I arkivet bliver der registreret, scannet billeder, artikler, udklip og meget

andet. Der er mange ting at tage fat på. Og godt for det, der skal jo være
beskæftigelse til alle frivillige. De er Egnssamlingens fundament, og i
2015 mødte gennemsnitligt 47 frivillige op en formiddag om ugen.

gives til Egnssamlingen. Og uden støtte fra medlemmerne og vore
sponsorer, så var vi rigtig ilde stedt.

Her den 1. marts var det et år siden, at arkiv.dk blev sat i søen. Det er en
fælles platform for alle de arkiver, der registrerer i Arkibas. Der er
omkring 550 samlinger under denne paraply, og vi er en af dem. I det
forgangne år har der på landsplan været over 1 million søgninger på
arkiv.dk, og som følge heraf har kontoret fået en del flere forespørgsler.

Egnssamlingens økonomi er primært baseret på det kommunale tilskud,
som pt. knap dækker de løbende omkostninger. Så når større investeringer
kommer op, er det derfor dejligt med en støtteforening, der har midler at
gøre godt med. Vi vil derfor gerne være endnu flere i Støtteforeningen, så
hvis du kender til nogen, der kunne tænke sig at støtte Egnssamlingen, så
sig du endelig sige til.

I 2015 var det 70 året for befrielsen. Det er i Egnssamlingen blevet
markeret med en udstilling om besættelsen og befrielsen på vor egn.
Udstillingen har været pænt besøgt, også af en hel del skoleklasser.
Udstillingen forbliver derfor åben hen over sommeren. Desuden var der i
2015 en udstilling kaldet Badehotellet, der viste noget af det, som blev
vist på TV. Den er nu taget ned, og i stedet for er lavet en udstilling med
malerier af Frode Trudslev samt en beskrivelse af hans egentlige livsværk,
haven Bakkelund ved Ingstrup.
Sidste år blev Egnssamlingens driftstilskud fra kommunen stærkt
beskåret. Men trods det, at vi har været dygtige til at spare på mange ting,
så kommer vi ud af året med et betydeligt underskud. Vi håber ikke, at
den tilstand varer ved. Men Egnssamlingen er fortsat et rigtig godt sted at
være. Antallet af frivillige er igen øget, så vi har måttet flytte
formiddagskaffen fra kaffestuen til den lille sal for at få plads til alle.
Vi føler der er en positiv ånd, og med den kan man komme langt.
Ane Marie Søndergaard, formand for Egnssamlingen

Støtteforeningens beretning for 2015
Det er igen blevet tiden, hvor Egnssamlingens Støtteforening holder
generalforsamling, og så er det tid at give en orientering om årets forløb.
Vi havde gerne set, at vi kunne komme tættere på Støtteforeningens
medlemmer, men det lader sig jo ikke gøre, da rigtig mange bor langt fra
Saltum. Men heldigvis er vort bosted ingen hindring for den støtte, som

Vi har i 2015 sendt nyhedsbrev ud på e-mail, men vi mangler stadig
mange medlemmers mailadresser, og vi vil meget gerne have dem. For vi
må desværre se i øjnene, at en orientering pr. brev vil ruinere os med de
takster, som det danske postvæsen har indført.
Også vore trofaste sponsorer vil vi gerne gøre noget mere for, så vi
overvejer forskellige tiltag, der kan synliggøre sponsorerne bedre. Så de
kan føle, at de får noget for pengene – og på den måde håber vi
selvfølgelig, at vi kan tiltrække endnu flere sponsorer.
Heldigvis bliver det ikke bare ved tiggeri, vi gør en hel del selv. Vi sælger
oplevelser, vi sælger varer fra vævestuen og købmandsbutikken, vi sælger
jernstativer fra smedjen, og så sælger vi kaffe & kage i cafeen. Siden sidst
har vi også fået lov til at stå for salget af Lars Olsens bog, og det har givet
en rigtig god skilling. I forbindelse med Uldfestivalen 2015 tog vi for
første gang kro-salen i brug, og herfra solgte vi retter til mange sultne
festivalgæster. Vi havde også en pølsevogn på forpladsen, og der var
mulighed for at købe et krus godt fadøl. Vejret var ikke til udendørs
servering, men måske var vejret en fordel for os, der kunne byde indenfor
i gode, lune lokaler.
Alt i alt var Uldfestivalen en kæmpesucces, der gav ca. 30 000 kr. til
Støtteforeningen. Vi er derfor langt med forberedelserne til årets
Uldfestival, som løber af stablen her til pinse.

