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Egnssamlingen er en af landets mest aktive, lokalhistoriske
samlinger, hvis udstillinger på fornemste vis egner sig til
erindringsformidling for personer med demens. Igennem
årene har vi haft mange grupper på besøg, der opsøgte
oplevelser af den slags, og vi kan bl.a. tilbyde følgende,
som er normalen for en gruppe, hvis besøg er aftalt forud.
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Besøget begynder som oftest med en kort introduktion til
Egnssamlingen, og den gives i en sal med en storskærm.
Dernæst fortsætter besøget i udstillinger, der er specielt
egnede til erindringsformidling. De omtales på næste side.
Endelig udbydes kaffe med hjemmebagt kringelkage, der
normalt serveres i den sal, hvor introduktionen afholdes.
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Entré kr. 30,- kr. – grupperabat efter aftale.
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ÅBNINGSTID:
Mandag:
lukket
Tirs.-Tors: kl. 10-15
Fredag:
kl. 10-14
Sidste lørdag i
måneden: kl. 10-13
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En eller flere udstillinger kan indgå i et erindringsbesøg, og
de repræsenterer hver især vort område på fornemste vis:
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Marys Hus – ”et hus i Saltum i 50’erne” er arbejdstitlen for
denne udstilling, hvor et genkendelsens gib er gæsternes
normale reaktion. Denne lille perle rummer alle de ting,
der prægede perioden – isskab og Ferm vaskemaskine,
husflidsartikler, lavt køkkenbord og gaskogeplader samt
lille stue med flot, ferniseret gulv og enkel indretning.
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Det gamle landkøkken – med yderst enkel indretning og
håndpumpe ved zinkvasken, brændselskomfur, gruekedel,
& vaskebræt samt flere typer vaske- og rullemaskiner.
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Den gamle købmandsbutik – den betjente butik præget af
udstilling i loftet, hvor mange varer blev vejet af, og hvor
den tilstødende bagbutik bl.a. rummer petroleumspumpe.

Den gamle købmandsbutik – den betjente butik præget af
udstilling i loftet, hvor mange varer blev vejet af, og hvor
den tilstødende bagbutik bl.a. rummer petroleumspumpe.

Den gamle købmandsbutik – den betjente butik præget af
udstilling i loftet, hvor mange varer blev vejet af, og hvor
den tilstødende bagbutik bl.a. rummer petroleumspumpe.

Johans Univers – historien om en lokal radiomekaniker,
der med enkle virkemidler kunne få alle radioer til at virke.
Og som derudover var klokmager, fotograf og skomager.
Udstillingen rummer også en radioteknisk udstilling, der
beskriver udviklingen fra det enkle krystalapparat til de
store sammenbyggede apparater i 1960’erne og 70’erne.
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