
 

Vi forventer os meget af de to dage, og igen, hvis der nu sidder personer her i 

salen, der kender nogle, som kunne tænkes at give en hjælpende hånd til 

arrangementet, så sig endelig til. 

Støtteforeningen sendte kort før jul et lidt langt nyhedsbrev ud til alle 

medlemmerne. Det vil vi gerne fortsætte med, og da porto er dyr, og fordi det 

ikke er sikkert, at Sparekassen vil sponsere porto næste gang, så opfordrer jeg 

jer kraftigt til at indsende jeres mailadresse til Egnssamlingen. Så vi med et 

enkelt klik med musen kan holde jer orienteret om livets gang i Egnssamlingen. 

Vi tror på, at et kort nyhedsbrev en gang imellem vil skærpe medlemmernes 

interesse for vores samling. Og vi har brug for alle – ja, det lyder næsten helt 

politisk, men skal Egnssamlingen stadigvæk udvikles til glæde og gavn for jer, 

for vores egn og ikke mindst for de mange gæster, som kommer på besøg, ja så 

må vi stå sammen om opgaven. 

Generalforsamlingen bliver i 2016 afholdt onsdag den 30. marts. 

 

Aksel Lange Nielsen, Fmd. f. Støtteforeningen 

 
 
Egnssamlingens fælles bestyrelse: 
Bestyrelsen i Støtteforeningen og Egnssamlingen pr. marts 2015: 

Aksel Lange Nielsen Formand, Støtteforeningen 

Jens Mortensen Næstformand, Støtteforeningen 

Per Østergaard Kasserer, Egnssamlingen 

Ane Marie Søndergaard Formand, Egnssamlingen 

Carsten Andersen Næstformand, Egnssamlingen 

Lars Chr. Jensen Medlem af Forretningsudvalget 

Edmund Jensen  

Bent Jensen  

Verner Jensen  

  

Tilforordnet: Kirsten Nielsen, Torsdagsholdet 

  

Fælles forretningsfører: Jørgen Ovesen Larsen 
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Egnssamlingens beretning 
for 2014 
 

Igen et år med travlhed. Mange 

besøgende, familier, enkeltpersoner 

og grupper. Egnssamlingen bliver i 

højere grad brugt som udflugtsmål, og 

gæsterne bliver taget vel imod, vores 

cafégruppe serverer et fortrinligt 

kaffebord. Alt i alt er besøgstallet for 

2014 steget med hele 38 %. 

 
 

 
I 2014 fik Egnssamlingen via tvangsauktion mulighed for at købe nabogrunden 

tilhørende den tidl. Saltum Kro. Og det takket være hjælp fra Støtteforeningen. 

Og hvad skal den så bruges til? Ja, det er et godt spørgsmål, der må svæve i 

vinden et stykke tid endnu. Vi arbejder med sagen, vi har mange ideer, og vi 

købte primært kroen, fordi den ligger ned til hovedvejen igennem Saltum. Indtil 

videre sætter vi ting nødtørftigt i stand – f.eks. har vi skiftet taget på et udhus 

imod vest, og via en god donation er der lagt fliser imod vest og mod nord.  

Derudover er der ryddet op omkring bygningen, og via endnu en donation er 

der kommet et flot møblement i salen, så den kan bruges til Uldfestivalen. 

Af andre projekter er der Marys Hus, hvor renoveringen skrider fremad. Vi vil 

bl.a. bruge huset som erindringshus, hvor demente kan få en god oplevelse. Der 

er p.t. ikke nogen dato for, hvornår huset åbner, for arbejdet med kroen har 

naturligvis taget en del arbejdskraft fra projektet. 



Multihusets piger er flittige, og de producerer en masse gode ting, som sælges i 

museumsbutikken. På vor hjemmeside kan man se, hvilke ting der sælges.  Og 

smedenes hamren på ambolten høres hver tirsdag. Det er en hyggelig lyd, der 

høres langt borte, og her produceres også rigtig mange fine ting. Andre frivillige 

rydder op, vander blomster, vasker vinduer, ordner haven, maler vinduer o.s.v. 

Med vore efterhånden mange bygninger, så er der nok at tage fat på. 

I arkivet fylder edb meget. Vi synes, at vi har mange edb-maskiner, men nogle 

dage kniber det med at finde plads ved en maskine. Det skyldes bl.a., at vi 

arbejder rigtig meget med at scanne billeder, artikler, avisudklip o. lign. Det er 

en stor proces at komme igennem, og det vil tage mange år, før den er 

tilendebragt. Endelig var der i 2014 knap så mange afleveringer som tidligere år, 

men der er kommet rigtig spændende materiale, der fortæller en god historie. 

Efter udstillingen om briketfabrikken blev der i maj måned åbnet en udstilling 

med legetøj, som vi kaldte for ”Det legede vi med...”. Udstillingen var der hele 

sommeren, og den blev ganske velbesøgt. Fra efteråret har der været en 

udstilling i galleriet med malerier af Jørn Stæhr. Malerierne har vi lånt af Stæhrs 

børn, og de hænger normalt i ”Stæhrehuset”, der er familiens sommerhus i 

Blokhus. Udstillingen er nu taget ned. Aktuelt har vi en udstilling, kaldet 

Badehotellet, der inspireret af Tv-serien fortæller om de store badehoteller, 

som fandtes i vort område. 

Som det sikkert er jer bekendt, er Egnssamlingens driftstilskud blevet beskåret, 

således at vi i indeværende år skal finde besparelser for godt 100.000 kr. 

Det vil gøre ondt, men der skal nu engang spares, for ellers ender vi med et 

stort underskud. Som følge heraf går vor kontorassistent Kirsten ned i tid. Og af 

samme grund er vores leder, Steen, mere bundet til adressen om mandagen, 

hvor han ellers ofte har været ude af huset som konsulent for andre arkiver og 

museer i kommunen. Vi i bestyrelsen vil sammen med lederen og alle de 

frivillige ufortrødent klø på. Vi har ”et hus”, som vi sætter stor pris på. Det er et 

godt sted at være. 

 

Ane Marie Søndergaard, Fmd. f. Egnssamlingen 

Støtteforeningens beretning for 2014 
Støtteforeningen er en central spiller i Egnssamlingens daglige arbejde. Via 

vedtægterne er foreningen forpligtet til at udbrede kendskab, forståelse og 

interesse for natur- og kulturhistoriske værdier i vor egn samt skabe aktiviteter 

omkring Egnssamlingen. Og det er vi heldigvis mange om at leve op til. 

Pt. har foreningen ca. 1.200 medlemmer og 53 sponsorer, men vi kan sagtens 

bruge flere. Og skulle der nu sidde personer her i restauranten, der kender 

nogen, som kunne tænkes at blive medlem, så sig det endelig til - så skal vi nok 

foretage os det fornødne. Det gælder også evt. nye sponsorer. Som en reklame 

engang lød: ”der er altid plads til en til”. Både til det praktiske arbejde, og til det 

økonomiske medlemskab. Vi skal måske ikke klage så voldsomt endnu, men når 

kommunen reducerer vores driftstilskud betragteligt, ja så gør det rigtig ondt. 

Vi har mange bundne driftsudgifter, som der ikke kan røres ved, og når der 

pludselig ikke er overskud, der kan bruges til de materialer, som de frivillige har 

brug for, så går det hele meget nemt i stå. Det er derfor et dejligt plaster på 

såret, at vi for ganske nyligt har modtaget 150.000 kr. fra kommunen til 

Multihuset, så gamle fugtskader kan udbedres, og således at det kan isoleres. 

Men nu skal I så ikke tro, at det er det eneste, som foregår. Støtteforeningen 

står som bekendt for vore aktiviteter, og jeg synes der har været ganske flot 

opbakning til vore åbenthus arrangementer. Der kommer i sommerens løb 

rigtig mange turister og besøger os, mange har børn og børnebørn med, og tro 

mig eller lad være – det er mit indtryk, at rigtig mange børn for en stund 

glemmer iPad’en og pludselig løber rundt her på Egnssamlingen med en pind og 

et gammelt cykelhjul. Mange bliver optaget af historien, og i Multihuset væves 

og strikkes der til den store ’uldmedalje’, købmanden sælger brystsukker, og på 

vort gamle komfur bager vi egnens bedste æbleskiver.  

Noget af det, der er forestående, er Uldfestivalen i Saltum den 9. og 10. maj. Vi 

arbejder i den anledning på et program, der udover de sædvanlige aktiviteter 

skal inkludere kro-salen. Her vil vi bl.a. servere lette anretninger, øl, vin, vand, 

kaffe og kage – og alt sammen i et frugtbart samarbejde med Uldfestivalen. 

Udendørs opsættes der telt-pavilloner, som lejes ud til amatørkunsthåndvær-

kere, der her kan sælge produkter af forskellig karakter. 

 


