PROJEKTBESKRIVELSE
1. Projektets titel
Nye foreningslokaler til Hviding Sognearkiv.
2. Projektets baggrund
I maj 2016 blev Hviding sognearkiv orienteret om Esbjerg Kommunes planer om at sælge
Egecentret, hvor sognearkivet har haft til huse de sidste ca. 20 år. Fra kommunens side var man
indstillet på, at hjælpe med at finde nye lokaler til arkivet, men da der i Egebæk-Hviding ikke er
egnede kommunale bygninger, kunne der kun henvises til Forsamlingshuset i Vester Vedsted. Vi
besigtigede lokalet i Vester Vedsted, og blev i bestyrelsen enige om, at det ikke var en fremtidig
løsning, vi kunne bruge. Mest fordi et lokalhistorisk arkiv skal have til huse lokalt og ikke i
nabosognet, og så skulle lokalet som vi blev anvist, deles med andre, hvilket betød at vi skulle
pakke tingene sammen efter hver arbejdsaften.
Vi gik derefter i gang med at finde andre muligheder, og i samråd med bestyrelsen for Kultur – og
Aktivitetscentret i Egebæk-Hviding fandt vi frem til, at en tilbygning til centret ville være det mest
optimale. Vi vil så have til huse midt i lokalsamfundet, der hvor de andre kulturelle tilbud er, og der
hvor folk kommer.
3. Formål
En tilbygning til Kultur- og Aktivitetscenteret vil være rimelig overkommelig, da huset eksisterende
toiletforhold kan benyttes. Der er lavet allerede lavet aftalt med Kultur- og Aktivitetscenteret om,
at de skal overtage driften af Hviding Sognearkivs lokaler.
4. Målgruppe
Borgerne i Hviding Sogn og de omkring liggende byer vil få glæde af, at Hviding Sognearkiv får
lokaler i Egebæk-Hviding. Hviding Sognearkiv vil kunne lave forskellige udstillinger i Kultur- og
Aktivitetscenteret og vil dermed kunne skabe mere interesse for områdets historie. Der vil blive
skabt mere interesse for arkivets arbejde.
Vadehavsskolen som ligger nabo til Kultur- og Aktivitetscenteret vil i projektuger kunne benytte
sognearkivet, hvor der kan hentes mange oplysninger om sognets historie – tysketiden fra
18641920, hvor landegrænsen delte Egebæk og Hviding samt krigen 1914-1918.
Sognets eller byens borgere vil få mulighed for at komme forbi, for at fortælle en historie eller for
at hjælpe med oplysninger til f.eks. billeder.
5. Mål
Hviding Sognearkiv er et velfungerende arkiv, hvor lokalhistorien er bredt beskrevet med mange
person – og foreningsarkiver. Desuden er arkivet af Statens Arkiver godkendt til opbevaring af
menighedsrådsarkivalier.
Der er stor aktivitet i og omkring hallen /Kultur – og Aktivitetscentret, og derfor mener vi, at det vil
være en gevinst for området, at vi også får lokalhistorien placeret i byens midte.

6. Succeskriterier
At Hviding Sognearkiv inden for 1 år får samlet penge sammen, så projektet kan gennemføres. Det
vil give de frivillige medarbejdere i Hviding Sognearkiv arbejdsro og fornyet energi. Der vil helt
sikkert blive registreret mere og lagt mere ud på www.arkiv.dk
7. Forankring
Når byggeriet er færdig, vil lokalerne blive overdraget til Kultur- og Aktivitetscenteret, der fremover
vil stå for driften af lokalerne. Hviding Sognearkiv har brugsretten, så længe Hviding Sognearkiv
eksisterer.
Hviding Sognearkiv har i flere år været medlem af repræsentantskabet for Kultur- og
Aktivitetscenteret Egebæk-Hviding.

