Egnssamlingen – vi passer på historien
Udvikling skal styrke formidlingen
Den selvejende institution Egnssamlingen er i en rivende udvikling, hvor såvel besøgstal som
antallet af frivillige i huset er fordoblet over de seneste år. Sådan en udvikling kan ikke ske uden en
enestående god opbakning i vort bagland, der først og fremmest udgøres af et årligt driftstilskud
fra Jammerbugt Kommune, som gør det muligt at holde huset åbent for publikum hele året. Men
som også består af Støtteforeningens godt 1.200 medlemmer, hvoraf mange er frivillige i huset.
Og som ikke mindst består af beboerne i vort arbejdsområde i tidligere Pandrup Kommune, som
igennem knap fem årtier har været ufatteligt loyale overfor det lokale museum og arkiv.
Denne solide organisatoriske basis benytter vi nu til at udvikle og forbedre vor formidling, således
at Egnssamlingen gøres endnu mere attraktiv overfor vore samarbejdspartnere samt de mange
gæster, der besøger lokalområdet.
Nyt udstillingshus
Egnssamlingen er derfor gået i gang med at indsamle midler til et nyt udstillingshus, der vil være
den perfekte ramme for de allerbedste udstillinger, som vi kan byde på. Vi har allerede fået tilsagn
fra SE Vækstpulje Nyfors, der har bevilget ¼ mio. kr. til formålet. Og det næste års tid vil vi gøre alt
for at indsamle det resterende millionbeløb til et godt udstillingshus, der skal rumme to af de mest
populære udstillinger i huset – udstillinger, som i den grad mangler plads.
Blokhus udstillingen er en udstilling, som sagtens kunne bruge mere plads, og med den helt unikke
lokalhistoriske samling, som vi har, vil vi skabe udstillingen om Blokhus. Inkl. transformationen fra
skudehandler plads over fiskeri og landbrug til en badeby - en udstilling, som andre ikke kan lave,
og en udstilling, der bl.a. gør brug af moderne IT teknologi til interaktiv historieformidling.
Multihusets arbejdende håndarbejdsudstilling er også i nød for plads, f.eks. omkring de to gamle,
flotte væve, som fortjener at publikum kan gå hele vejen omkring. Og vore frivillige har p.t. ikke de
bedste rammer i et hus, som trods klimamæssige forbedringer, ikke egner til sig stillesiddende
arbejde. Derfor fortjener såvel den flotte udstilling, som vore frivillige, en ny og moderne ramme,
hvor udstillingen kan genopsættes. Naturligvis inklusiv det nuværende kulissemateriale, der skaber
en helt speciel atmosfære á la Egnssamlingen. Og i takt med mere plads, bliver der kun mere af
samme slags, og gerne suppleret med andre håndarbejdstiltag, som vi længe har haft i tankerne.

