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Beretning 2009

2009 blev igen et meget aktivt år for Egnssamlingen. Besøgstallet steg ganske
pænt i 2009, bl.a. har der været mange foreninger og grupper, der har henlagt
deres årlige udflugt til Egnssamlingen. I alt er 3828 besøgende blevet registreret.
Aktiviteterne øges fortsat, så der har været travlhed såvel inde som ude. Bl.a.
er 220 afleveringer blevet registreret og ordnet. Personale, de mange frivillige og
bestyrelsen har ydet en værdifuld indsats, så Egnssamlingen fortsat kan
fremtræde som et velholdt, velordnet og indbydende sted at komme.
Ved købet af Mary Jocumsens hus, Faarupvej 5 i 2008, skabtes der mulighed for
at få indrettet et magasin for Egnssamlingens tekstilafdeling. Multiholdet fik
renoveret loftsetagen, så den nu fremtræder som et stort rum, indrettet med
reoler, klimaanlæg og arbejdsplads for de frivillige, der arbejder med denne
afdeling. Inden man tog fat på at flytte tekstilsamlingen til det nye magasin,
havde vi besøg af tekstilkonservator Marianne Hadsund fra Bevaringscentret i
Vodskov, som gav råd og vejledning til det videre arbejde med tekstilsamlingen.
Ved ordningen af tekstilerne i de forskellige grupper fravalgte man samlingen af
kraver og tilbehør, som efterfølgende blev udstillet i multihuset som årets
særudstilling. Udstillingen suppleredes med tidssvarende fotos fra fotosamlingen.
I 2009 påbegyndtes også den igangværende tilbygning. Da byggetilladelsen var
i hus blev der taget fat på at rydde og fjerne garage og udhuse ved Marys hus,
og efter at jordanalyser ikke afslørede noget farligt på grunden, kunne vi fredag
den 17. april foretage 1. spadestik eller rettere de første 6 spadestik – en
skelsættende og festlig begivenhed i overværelse af et halvt hundrede af
Egnssamlingens mange frivillige, håndværkere og bidragsydere og med Gerda
Bjerg på harmonika og Niels Møller som forsanger.
Herefter tog HC-Beton fat med rendegraver, der blev støbt fundament, og
Præfa-Byg rejste betonelementer. Hen over sommeren blev der arbejdet videre
med vægge, tag og isolering, og tirsdag den 29. sept. kunne vi holde et forsinket
rejsegilde.
Efter at bygningen er blevet lukket med døre og vinduer og gulvvarmen sluttet
til, har arbejdet kunne fortsætte vinteren igennem, og det er glædeligt at se de
mange frivillige hjælpere arbejde seriøst med opgaverne og nyde det sociale
samvær. Alt tyder på at tidsplanen holdes og at økonomien holdes indenfor det
budgetterede.
Sideløbende med byggeprojektet har vi kastet os ud i et nyt projekt, som går
under betegnelsen ’Autentiske og nyskabende formidlingsformer’. Formålet med
projektet er i første omgang at få digitaliseret samlingerne og få opdateret
databaseprogrammet ARKIBAS. Dernæst at udvælge det materiale, som er egnet
til en virtuel formidlingsform og målrette det til de forskellige brugergrupper.
Sidste del er opbygning af udstillinger, hvor den ny teknik vil give den besøgende
en ny, spændende og anderledes oplevelse af ’at komme på museum’.
Projektets tidsplan er foreløbig to år. Tema- og Udviklingsudvalget har støttet
projektet med 150.000 kr.
I 2009 blev der etableret et Lokalhistorisk Samråd i Jammerbugt Kommune. Ane

Marie Søndergaard og Helge Nielsen har deltaget i det indledende arbejde. Der er
udarbejdet vedtægter og afholdt en stiftende generalforsamling. Fra vedtægterne
kan nævnes et par punkter:
Det Lokalhistoriske Samråd skal medvirke til at sikre et tæt samarbejde mellem
den kommunale forvaltning, de lokalhistoriske arkiver / museer / samlinger, de
lokalhistoriske foreninger og frivillige græsrodsgrupper (sognegrupper),
Jammerbugt Kommunes Biblioteker, turistvirksomheder og skoler.
Det Lokalhistoriske Samråd skal medvirke til, at der skal være plads til stor
forskellighed i indsatsen – og de økonomiske rammer herfor – ligesom det
etablerede arkiv- og museumsarbejde fortsat bør gå hånd i hånd med et stærkt
frivilligt engagement.
Personale og medarbejdere: Det faste, aflønnede personale er fortsat Egnssamlingens leder Helge Nielsen i en 200 timers aftale 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 mange forskellige opgaver, der er i arkiv og museum og med det
igangværende byggeri. Kun ved deres indsats kan vi opretholde det nuværende
høje serviceniveau.
Personer i aktivering og i afklaringsforløb har klaret mange opgaver vedr.
kontorfunktioner, bygningsvedligeholdelse og praktiske gøremål.
Økonomi: Det kommunale tilskud er altafgørende for den daglige drift. I 2009 var
tilskuddet på 695.652 kr. Øvrige driftstilskud er givet af Kaas- og Pandrupfonden på 8.000 kr., Sparekassen Hvetbo 3.000 kr. og entreer og gaver for
29.200 kr.

Egnssamlingens Støtteforening
Beretning 2009
Vi har igen i 2009 oplevet et år med stigende medlemstal og stigende besøgstal,
og det opfatter vi som et fingerpeg om, at vi arbejder i den rigtige retning.
Aktiviteten har været høj både på det beslutningsmæssige og det aktivitetsmæssige plan, og resultatet tager nu form på Fårupvej.
Vi har fra mange forskellige sider fået stor støtte og opbakning til det arbejde,
der udføres af Egnssamlingens Støtteforening.
I 2008 gik vi meget efter at være med til at skaffe kapital til at udføre de
planer, der nu er sat i gang, så nu arbejdes der på at få inventar og software til
nybyggeriet.
I Egnssamlingen er der en række traditionsbundne arrangementer, som også er
afholdt i 2009 - alle med fine besøgstal.
I januar måned arrangerede vi foredragsaften med Kirsten Munkholt fra Tårs
som foredragsholder.
I maj deltog vi i Uldfestivalen, som strakte sig over en weekend.
I juni måned arrangerede vi aftentur til Strandfogedgården i Rubjerg.
I Juli og august måned var der arbejdende værksteder hver tirsdag i
samarbejde med Jammerbugt Turistbureau – ”Træfpunkt Blokhus”.

I oktober deltog vi i torvemarkedet i Saltum, og i skolernes efterårsferie havde
vi det store efterårsarrangement med mange forskellige aktiviteter.
I november måned åbnede vi dørene til Håndarbejdets Dag, Arkivernes Dag og
et adventsarrangement med masser af tradition og hygge.
Antallet af arrangementer passer til den arbejdskraft, der er til rådighed på
nuværende tidspunkt.
Ca. 30 frivillige kommer jævnligt i Egnssamlingen og tager del i det
arbejdsområde, der har deres interesse, og derudover er der 10 - 15 personer,
som kan tilkaldes, når der er brug for det.
På hjemmesiden: www.egnssamlingen.dk kan man orientere sig om
åbningstider, arrangementer m.m.
Bestyrelsen i Støtteforeningen og Egnssamlingen 1. april 2009:
Gurli Larsen
Formand, Støtteforeningen
Hans Poulsen
Næstform., Støtteforeningen
Jakob Pedersen
Kasserer, Støtteforeningen
Birgith Marchholdt
Sekretær, Støtteforeningen
Ane Marie Søndergaard J.
Formand, Egnssamlingen
Carsten Andersen
Næstform., Egnssamlingen
Bent Andersen
Lars Chr. Jensen
Edmund Jensen
Tilforordnede:
Chresten Boelt, Multiholdet tirsdag
Kirsten Nielsen, Multiholdet torsdag
Kalender 2010:
Åbningstider:
mandag lukket
tirsdag-torsdag
10 – 15
tirsdag tillige
19 – 21
fredag
10 – 14
sidste lørdag i måneden
10 - 15
Arrangementer:
Aftenudflugt: se dagspressen ell. hjemmesiden
Foredragsaften:
do.
Lør./søn. 7. - 8. maj: Uldfestival i Saltum
Tirsdage i uge 26-33: 10-12:Træfpunkt Blokhus
Tirsd. 19. okt.: Aktivitetsdag, efterårsferien
Torsd. 4. nov.: Håndarbejdets Dag
Lørd. 13. nov.: Arkivernes Dag.
Lørd. 27. nov.: Adventsarrangement
Aktuelle nyheder: Se hjemmesiden: www.egnssamlingen.dk
Entre: Voksne 20 kr. Gratis adgang for medlemmer af Støttefor.
Generalforsamling 2011: onsdag den 30. marts på Nordstjernen, Blokhus
24. marts 2010

Ane Marie Søndergaard
Formand, Egnssamlingen

Gurli Larsen

Formand, Støtteforeningen

Helge Nielsen
Daglig leder

