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Kære støtteforeningsmedlem & sponsor
Tiden går hurtigt, og snart skriver vi 2017, så derfor føler vi behov for en kort orientering om
Egnssamlingens virke siden sidst. Indledningsvis håber vi på, at de fleste følger os på Facebook og via
hjemmesiden. Så vi vil ikke opremse de mange aktiviteter, der løbende pågår.
Og apropos aktiviteter, så vil vi igen–igen rose de mange frivillige, som uge efter uge møder frem for at
medvirke til, at Egnssamlingen altid syder og bobler af aktivitet. Og at stedet som følge deraf fremstår i en
stand, så man skulle tro det var en virksomhed med mange fuldtidsansatte. Det samme gælder bestyrelsen
og de derfra nedsatte udvalg, som løbende mødes for at udtænke nye aktiviteter og arrangementer. Vi tror,
at alle føler et vist ejerskab for samlingen, og på den måde kan det jo kun gå godt.
Kro-salen på Søndergade 6 benyttes med jævne mellemrum til foredrag og større grupper af gæster, og
efter installation af projektor, stort lærred og lydanlæg har salen vist sig endog meget velegnet til grupper
og udflugter på op til 100 personer. I den gamle garderobe har vi indrettet et anretterkøkken med vask,
opvaskemaskine og diverse porcelæn, så servicering af vore gæster nu er en hel del lettere. De øvrige rum i
kroen benyttes til opbevaring og til værksteder, hvor der blandt andet males og produceres elementer til
nye hegn, som vi i det forgangne år har sat op imod nord, syd og i øst.
Et andet og lidt større projekt, som p.t. er under udførelse, er indretning af et nyt køkken på Faarupvej 3,
hvor der tidligere var indrettet depot og værksted. Med det nye køkken får vi langt bedre vilkår til at
servicere det enorme foreningsliv, som hver eneste uge, året rundt, foregår i huset.
Som det fremgår ovenfor har vi masser af tanker og ideer, og dem opsamler vi naturligt nok i planer for
fremtiden. Vores handleplan omfatter således to projekter – dels indretning af et ”museumstorv” på
pladsen foran kroen, der kan indrettes til en dejlig oase midt i byen. Dels har vi planer om at opføre en ny
bygning, og forklaring følger. Egnssamlingen har tidligere haft held til at skabe gode, professionelle forhold
for opmagasinering af tekstiler (i 2008) og arkivalier (i 2011). Så nu stiler vi efter at skabe lignende gode
forhold for resten af samlingen, der omfatter godt 8.000 museumsgenstande. Siden Egnssamlingens start
for knap fem årtier siden har de været placeret på forskellige adresser i vort område - og desværre ikke
altid under optimale betingelser, hvilket har sat sig sine spor.
Ting tager tid og ting koster penge. De kommunale tilskud til driften rækker ikke længere fuldt ud, så meget
af vor tid går med at få driftsøkonomien til at hænge sammen. Vi sparer, hvor vi kan, og aktuelt forsøger vi
at optimere driften af lys og varme ved at ansøge om midler hos diverse fonde - den daglige økonomi er
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ikke til investeringer. Så heldigvis er Egnssamlingens Støtteforening altid klar til at give en
saltvandsindsprøjtning, når det kniber allermest. Uden den ville det slet ikke gå.
I den nærmeste fremtid forbereder vi vores generalforsamling den 29 marts, som igen afholdes på
Restaurant Nordstjernen i Blokhus. Et hyggeligt arrangement, der normalt har godt 100 deltagere.
Og dernæst en lidt trist nyhed - den årlige Saltum Uldfestival, som normalt har trukket mange tusinde
mennesker til såvel byen som Egnssamlingen, flytter nu ud af byen. Det er en beslutning, som vi ikke har
haft indflydelse på, men hvorom alting er, så mister vi både gæster og store indtægter i mangel af
festivalen. Men heldigvis er der i området mange initiativrige ildsjæle, der har stablet et alternativt
arrangement på benene. Vi kalder det for ”Saltum Ulddage”, og det er tænkt som et supplement til den
etablerede festival. Vi håber derfor på, at rigtig mange festivalgæster stadigvæk vil besøge Saltum by.
I den sammenhæng har vi sat alle segl til, og vi håber på at kunne åbne fire nye udstillinger. Først og
fremmest en permanent 1950’er udstilling i ”Marys Hus”, som har været under renovering siden 2013.
Derudover åbnes en udstilling med en lidt sjov baggrund – en dag kom to kvinder ind og stillede
spørgsmålet: ”Vil I have 150 strikkjoler?”. Og selvfølgelig ville vi det, for bagved lå jo en fantastisk historie.
Endelig har vi udover strikkjolerne en udstilling med kunst af Lene Rasmussen, og vi slutter af med en ny
udstilling kaldet ”Johans Univers”. Den rummer historien om en lokal radiomekaniker, der var lidt af en
tusindkunster, og via udstyr og plancher vil den fortælle om udviklingen fra radio til mobiltelefon.
Fortællingen indgår også i det kommende årsskrift for 2017, der er nummer 28 i rækken. Arbejdet med det
nye årsskrift skrider planmæssigt frem, og vi derfor håber på, at det måtte blive endnu en god fortælling
her fra Egnssamlingen i Saltum.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle vore medlemmer.
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