
 

 

2008  
blev også et meget aktivt år for Egnssamlingen. Besøgstallet steg igen pænt i 
2008, og aktiviteterne øges fortsat, så der har været travlhed såvel inde som 
ude. Bl.a. er 184 afleveringer blevet registreret og ordnet. Personale, de man-
ge frivillige og bestyrelsen har ydet en værdifuld indsats, så Egnssamlingen 
fremtræder som et velholdt, velordnet og indbydende sted at komme. 
  Siden vi har fået samlet alle Egnssamlingens aktiviteter på Fårupvej har be-
styrelsen arbejdet på at forbedre de bygningsmæssige forhold og set på mulig-
heder for eventuelle udvidelser af museumsarealet. For et par år siden tog vi 
derfor kontakt til Mary Jocumsen, Fårupvej 5 for at høre, om der var taget be-
slutning om, hvad der skulle ske med huset, når hun ikke længere kunne bo 
der. Hun gav ved den lejlighed udtryk for, at hun gerne så, at Egnssamlingen 
kunne erhverve ejendommen. Efter Mary Jocumsens død efterlevede arvinger-
ne hendes ønske, og 1. sept. 08 blev skødet skrevet under.  
  Et par uger efter at handelen var aftalt med arvingerne, fik vi en opringning 
fra Skifteretten i Hjørring med oplysning om, at Egnssamlingen skulle arve 
halvdelen af boet efter Villads Jensen. Denne arv kunne nu betale købet af 
Fårupvej 5.  
  Marys forældre – teglværksarbejder Møller Christensen - lod huset bygge i 
1924. Marius Jensen stod for byggeriet, og fra pålidelige kilder skulle huset 
være tegnet af den senere så kendte arkitekt Sten Ejler Rasmussen. Huset er 
således nok den første arkitekttegnede bolig i Saltum.  
  ’Multiholdet Tirsdag’ er i øjeblikket ved at renovere loftsetagen og indrette 
den til magasin for museets tekstilafdeling. Der er planer om at indrette huset, 
som det så ud i 1920-erne, beboet af en teglværksarbejderfamilie. 
  Udbygningen af de fysiske rammer kan nu ske på grunden bag Marys hus, og 
i takt med at økonomien er ved at være på plads, er der blevet udarbejdet teg-
ninger, og der er givet en byggetilladelse. Udvidelsen kommer til at bestå af 
tre dele: en brandsikret arkivbygning, et undervisningslokale – et være- og 
læringssted – og et galleri – i alt 175 kvm. Byggeriet forventes påbegyndt her i 
foråret 2009.  
  Det er den store folkelige opbakning og de mange frivilliges indsats, der har 
haft betydning for den senere tids bevillinger til Egnssamlingen. 
 
Økonomien i projektet ser således ud: 
Egen opsparing over 3 år (bidrag fra private og Støtteforening) 530.000 kr 
Fonden Sparekassen Hvetbo    100.000 – 
Tema- og Udviklingsudvalget    150.000 – 
Støtteforeningen - regnskab 2008   100.000 – 
LAG – Fødevareministeriets landdistriktsmidler  750.000 – 
Værdi af eget arbejde    200.000 - 
I ALT:  (der regnes med er byggebudget på 2.1 mill kr.)         1.830.000 Kr. 
 
Der har i det forløbne år været en god og positiv dialog med Jammerbugt 
Kommune. Således har borgmester Mogens Gade, Tema- og Udviklings-
udvalget, repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen og repræsentanter 
fra LAG aflagt Egnssamlingen besøg for dels at få en rundvisning i museet og 
for dels at blive orienteret om Egnssamlingens fremtidsplaner. Ved disse 
møder fornemmer man en meget stor interesse for lokalhistorien og dennes 
placering i en kommende kulturpolitik. Det er da også glædeligt, at der p.t. fra 
kommunal side arbejdes på at oprette et Lokalhistorisk Samråd i Jammerbugt 



 

 

Kommune. En af samrådets opgaver bliver at fastholde det brede 
lokalhistoriske arbejde, der udføres rundt om i kommunen. Der skal være 
plads til den store forskellighed i indsatsen og de økonomiske rammer herfor. 
 
Personale og medarbejdere: Det faste, aflønnede personale er fortsat Egns-
samlingens leder Helge Nielsen i en 200 timers aftale og Kirsten Birk, fuld-
tidsansat arkivmedarbejder. Desuden aflønnes rengøringshjælp for 6-8 
timer/månedligt. De frivillige medarbejdere på multiholdene er fortsat en me-
get stor hjælp til at få løst de mangeartede 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 2008 
var tilskuddet på 664.000 kr. Øvrige driftstilskud er givet af Kaas- og Pandrup-
fonden på 10.500 kr., Sparekassen Hvetbo 3.000 kr. og entreer og gaver for 
23.000 kr. 
 

Egnssamlingens Støtteforening 
2008 har været et travlt, men spændende år i Egnssamlingen. Der har været 
mange ting, der skulle træffes beslutning om, og der skulle arbejdes hårdt på 
at skaffe kapital, så disse beslutninger kan føres ud i livet. 
  En stor helt uundværlig gruppe frivillige, ca. 30 personer, arbejder året rundt 
med forefaldende arbejde og specielle interesseområder, og derudover er der 
tilknyttet personer, som kan tilkaldes efter behov. 
  Den store opbakning omkring Egnssamlingen viser sig bl.a. ved et støt 
stigende medlemstal, som nu er på 782 medlemsskaber, hvoraf de 336 tæller 
2 personer. Opbakningen har også vist sig i form af arv og pengegaver. 
Al den støtte, der tilflyder arkiv og museum, er i høj grad med til at gøre Egns-
samlingen til et velfungerende og levende arkiv og museum – et godt aktiv for 
egnen. 
  Årsskriftet 2009 er nr. 20 i rækken af udgivelser, altså en slags jubilæums-
skrift, som vi afleverer med tilfredshed. 
  I løbet af året har der været et højt aktivitetsniveau i Egnssamlingen. 
Allerede i april gik en gruppe i gang med at forberede en kvindeudstilling i 
anledning af 100 året for indførelsen af stemmeret for kvinder ved lokalvalg. 
Udstillingen åbnede ved Uldfestivalen d. 17. -18. maj og kunne ses resten af 
2008. Udstillingen har vakt stor interesse og dermed tiltrukket mange 
besøgende.  
  Ca. 25 frivillige var aktive under Uldfestivalen, hvor de servicerede de mange 
gæster. 
  18. juni var der arrangeret aftentur til Aalborg Kloster, hvor vi fik en rund-
visning i både selve Klosteret og Klosterkirken og var oven i købet så heldige 
at kunne se en af de private lejligheder. 
  I juli og august måned stiller mange frivillige sig til rådighed, så der hver dag 
er ekstra personale til at tage sig af besøgende. 
Hver tirsdag formiddag deltog vi i ”Træfpunkt Blokhus”, som er et samarbejde 
med Jammerbugt Turistbureau. I Egnssamlingen var der mulighed for at være 
aktiv ved mange forskellige aktiviteter, og det tilbud tog mange imod. 
Aktiviteterne i Egnssamlingen havde denne sæson næstflest deltagere i 
Jammerbugt Kommune. 



 

 

  11. oktober deltog Egnssamlingen ved torvedagen i Saltum med en stand, 
hvor der bl.a. var mulighed for at presse æbler. Æblepresningen var et rent til-
løbsstykke, og måtte derfor gentages ved åben-hus-arrangementet tirsdag i 
efterårsferien. Denne dag var der traditionen tro stor aktivitet og masser af 
besøgende – 42 frivillige var i gang den dag. 
  Håndarbejdets Dag blev markeret i Multihuset d. 6. nov. Og Arkivernes Dag 
d. 8. nov. 
  Adventsarrangementet d. 29. nov. tiltrak lidt færre besøgende end tidligere. 
  Med sidst afholdte arrangement, et velbesøgt foredrag med Kirsten Munk-
holdt Tårs d.19. januar, blev der sat punktum for markeringen af 100 året for 
kvinders kommunale valgret. 
 
På hjemmesiden: www.egnssamlingen.dk kan man orientere sig om 
åbningstider, arrangementer m.m. 
 
Bestyrelsen i Støtteforeningen og Egnssamlingen 1. april 2008: 
Gurli Larsen Formand, Støtteforeningen 
Hans Poulsen  Næstform., Støtteforeningen 
Jakob Pedersen Kasserer, Støtteforeningen 
Birgith Marchholdt Sekretær, Støtteforeningen 
Ane Marie Søndergaard J. Formand, Egnssamlingen 
Carsten Andersen Næstform., Egnssamlingen 
Bent Andersen 
Lars Chr. Jensen 
Edmund Jensen 
 Tilforordnede: Chresten Boelt, Multiholdet tirsdag  
   Kirsten Nielsen, Multiholdet torsdag 
Kalender 2009: 
 Åbningstider: mandag -torsdag 10 - 15 
  fredag   10 - 14  
  tirsdag tillige 19 - 21 
               Arrangementer: Aftenudflugt: se dagspressen ell. hjemmesiden 
   Foredragsaften:           do.  
  Lør./søn. 16.-17. maj: Uldfestival i Saltum 
       Tirsdage i juli-aug.: 10-12: Træfpunkt Blokhus 
  Tirsd. 13. okt.: Aktivitetsdag, efterårsferien 
   Torsd. 5. nov.: Håndarbejdets Dag 
   Lørd. 7. nov.: Arkivernes Dag. 
   Lørd. 28. nov.: Adventsarrangement  
 Aktuelle nyheder: Se hjemmesiden: www.egnssamlingen.dk 
 
 Entre: Voksne 20 kr. Gratis adgang for medlemmer af Støttefor. 
 
Kalender 2010:  Generalforsamling onsdag den 24. marts på Nordstjernen 
 
25. marts 2009 
Ane Marie Søndergaard Gurli Larsen               Helge Nielsen 
Formand, Egnssamlingen Formand, Støtteforeningen           Daglig leder 
 
 


