Beretning for Egnssamlingen 2006
Indledning:
Der er også i 2006 blevet flyttet rundt på mange ting. Vi havde regnet med, at de
sidste effekter fra skolens gange var blevet flyttet til Fårupvej, men der er stadig
nogle hængepartier. Det skyldes flere ting, bl.a. at magasinerne på Fårupvej ikke
er færdigindrettet, og at vi i 2006 ikke har haft personer i aktivering, en arbejdskraft, der har været værdifuld og med til at klare mange af de praktiske opgaver,
der er med at drive et arkiv og museum som Egnssamlingen. Bestyrelsen arbejder
ihærdigt på at skaffe midler til en ny brandsikret arkiv- og kontorbygning, der vil
sikre det lokalhistoriske arkiv mod brand og forbedre vores kontorfaciliteter og generelt give mere plads. Der vedlægges en nærmere beskrivelse at dette projekt,
som vi opfordrer medlemmerne til at være med til at få realiseret. Arkivernes og
museernes situation i den ny Jammerbugt kommune – økonomisk såvel som organisationsmæssigt - er ikke afklaret endnu. Vi håber, at vi kan opretholde det
kommunale tilskud, som i 2007 var på 615.000 kr. Pressen har været flink til at
dække aktiviteter og nye tiltag i såvel Egnssamlingen som i Støtteforeningen.
Det lokalhistoriske arkiv:
Det lokalhistoriske arkiv er nerven i hele Egnssamlingens virksomhed. Det er
herfra det hele styres og koordineres. Det lokalhistoriske arkiv har nu været indrettet i 'Det gamle Cementstøberi' i over et år, og vi har gjort os nogle erfaringer. De gode er, at besøgende har let ved at finde arkivet, og at adgangsforholdene er optimale, og for personalet og de frivillige medarbejdere er det
rart med et lyst og venligt lokale. Ulemperne er, at lokalet er for lille i forhold til
de mange funktioner, det skal opfylde. Det har bl.a. bevirket, at Arbejdstilsynet
har bedt os om inden 1. aug. 2007 at få Kirsten Birks arbejdsplads forbedret, så
den opfylder Arbejdstilsynets krav til kontormiljøer. Der er i årets løb modtaget
mange afleveringer. 151 er blevet færdigregistreret og ordnet. Det er glædeligt,
at vi fortsat har mange besøgende, der benytter samlingerne til at skaffe sig dokumentation for lokalhistoriske undersøgelser, slægtsforskning eller bare kigger
indenfor for at se, hvad vi er i gang med. Mange kontakter os også telefonisk eller via e-mails. Det ugentlige lokalhistoriske spot i Lokalavisen benyttes bl.a. til
at fortælle om interessante afleveringer. Spottet benyttes også til at fortælle om
de opgaver, som personalet og de frivillige er i gang med. Det er blevet en tradition, at arkivet i lighed med arkiver landet over markerer 'Arkivernes dag' den 2.
lørdag i november. I forbindelse med kommunalreformen har arkivet fået overtaget en stor mængde kommunale arkivalier fra før 1970. Disse er indtil videre
opbevaret i et fjerndepot.
Museumsafdelingen:
Den gamle Smedje og Multihuset: Det er primært lokalerne her, der benyttes, når gamle håndværk bliver levendegjort i sommermånederne, i efterårsferien og ved advent. Her har skoleklasser også mulighed for 'at prøve selv', og
især børn bliver tiltrukket af esse og ambolt. Således benyttede ca. 100 turistbørn denne mulighed i projekt 'Træfpunkt', hvor der hver tirsdag i sommersæsonen var mulighed for at børn og forældre kunne arbejde i smedjen og i vævestuen. I vævestuen samles flere og flere ting, som har relation til hånd-værket,

og fra køkkenet leveres fortsat æbleskiver og kanelsnegle, når der er gang i det
gamle komfur. Ligeledes salg fra den gamle købmandsbutik.
Cementstøberiet: Der er ikke foretaget ændringer i udstillingsmiljøet her. De
enkelte udstillinger udbygges og suppleres med effekter fra nye afleveringer, således er der kommet en del nye ting til barber- og frisørsalonen.
Boligen: Indretningen med tematiske udstillinger i loftsetagen er blevet meget
tilfredsstillende og godt modtaget af publikum. Stueetagen benyttes dels til personalestue og dels til udstillingslokaler, hvor Blokhuses historie belyses – en udstilling, som mange turister finder interessant.
Landbrugsmaskinudstillingen: Det åbne vognskur til landbrugsredskaber er
blevet udvidet og lukket, så redskaberne er bedre beskyttet mod vind og vejr.
Siden er der lagt belægning i rummet, og der bliver foretaget en gennemgribende rensning og imprægnering af genstandene. Alt sammen udført af det frivillige
tirsdagshold.
Personale og medarbejdere:
Det faste, aflønnede personale er fortsat Egnssamlingens leder Helge Nielsen i
en efterlønsordning og Kirsten Birk, fuldtidsansat arkivmedarbejder. Desuden aflønnes rengøringshjælp for 6-8 timer/månedligt. De frivillige medarbejdere på
multiholdene er fortsat en meget 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.
Økonomi: .
Ud over det kommunale driftstilskud har vi modtaget beløb fra Kås-fonden og
Pandrup-fonden på i alt 7.000 kr. Udlodning fra Beach Bowl’s spilleautomater på
76.000 kr. En privat donation på 50.000 kr. Disse beløb er sammen med overskud i Støtteforeningen anbragt i en byggefond vedr. den planlagte brand-sikre
arkiv- og kontorbygning.
Udendørsområdet: Der er lavet ny P-plads øst for boligen til ca. 10 biler.
Hjemmeside: Der arbejdes løbende med at forbedre Egnssamlingens hjemmeside www.egnssamlingen.dk
Egnssamlingens Støtteforening:
Støtteforeningens medlemstal vokser fortsat og er nu på 692 medlemmer inkl.
sponsorer. Det er vi rigtig glade for.
En del af medlemskaberne er tegnet som enkeltmedlemmer, her opfordrer vi til
igen i år, at ægtepar i stedet vil tegne familiemedlemskab, da dette vil styrke
økonomien omkring udgivelsen af årsskriftet.
Årsskrift:
Årsskrift 2007 er nr. 18 i rækken af udgivelser.
Aktiviteter:
Der har i årets løb været stor aktivitet i Støtteforeningen. Der er forsøgt med
nye tiltag. F.eks. havde vi en stand på Hune Marked og ved By Night i Pandrup.
Her fik vi udbredt kendskabet til Egnssamlingen til en anden gruppe en dem, der
normalt kommer på museet og i arkivet.
’Træfpunkt Blokhus’ er et samarbejde med turistbureauet om specielle aktiviteter for børn og voksne. Det har været en succes, som må fortsætte og udbygges.

Aktiviteterne i skolernes efterårsferie og til advent var som sædvanligt godt besøgt. Som noget nyt markerede vi den landsdækkende ’Håndarbejdets Dag’
med en udstilling af gamle håndarbejder og kaffe på kanden. Vi havde opfordret
til at møde op med eget håndarbejde til en snak med andre håndarbejdsinteresserede, men desværre var der ikke så mange, der tog imod invitationen, men vi forsøger igen.
Traditionen tro arrangerede Støtteforeningen et foredrag og en udflugt. 8. juni
gik udflugten til Håndværkernes Hus i Hjørring og 31. okt. holdt Birgit Øskov et
meget spændende foredrag ’Flæsk og Pølse’ – om en slægtsforskers oplevelser
med de gamle arkivalier.
På Egnssamlingens kontor er det stadig muligt at købe kort, årsskrifter og andre
udgivelser.
Vores hovedopgave er at støtte op omkring Egnssamlingen og bistå med at skaffe penge og bedre lokaleforhold.
At opretholde det høje aktivitetsniveau lader sig kun gøre, da der omkring Egnssamlingen er en meget trofast og arbejdsom frivillig gruppe, som altid stiller op,
når der er brug for det.
Bestyrelsen i Støtteforeningen og Egnssamlingen 1. april 2006:
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Næstform., Støtteforeningen
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Tilforordnede:
Chresten Boelt, Multiholdet tirsdag
Kirsten Nielsen, Multiholdet torsdag
Kalender 2007:
Åbningstider:
mandag -torsdag
10 - 15
fredag
10 - 14
tirsdag tillige
19 – 21
Arrangementer: Aftenudflugt: se dagspressen ell. hjemmesiden
Foredragsaften:
do.
Tirsd. 16. okt.: aktivitetsdag
Torsd. 1. nov.: Håndarbejdets dag
Lørd. 10. nov.: arkivernes dag.
Lørd. 1. dec.: adventsarrangement
Aktuelle nyheder: Se hjemmesiden: www.egnssamlingen.dk
Entre: Voksne 20 kr. Gratis adgang for medlemmer af Støttefor.
Kalender 2008: Generalforsamling onsdag den 26. marts. Nordstjernen
28. marts 2007
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Daglig leder

