
Beretning til fællesmødet 7. november 2015. 

Hvad har tiden siden sidste fællesmøde bragt os? 

Skoletjenesten var i fuld gang og forberedelserne til julesalget ligeså. Begge dele forløb godt og vi 

har indhøstet mange roser for begge dele. 

Vores kontorhjælp Carina, som var flyttet til Jylland, sagde op, og vi måtte igen ud at finde en ny. 

Det lykkedes forholdsvis hurtigt, så allerede 1.februar sad Ellen med telefonen, og vi har fået en 

rigtig god hjælp i hende. 

Der blev i vinterens løb brugt en del tid på samarbejde med de andre vestfynske turistatraktioner, 

som munde ud i den plakat, I kan se på væggen ved indgangen. Assens Kommune har fået en ny 

turistchef, Kristine Lyngbo, som er meget aktiv i den forbindelse, og som vil formidle et tættere 

samarbejde mellem Assens kommunes turistattraktioner. 

Foråret var helliget forberedelserne til den nye sæson. Der er jo en del malerarbejde, der skal gøres 

hvert år. Væveundervisningen i udstillingslokalet sætter sine spor på væggene, så der var gang i 

malerullerne igen i år. 

Der har været stor interesse for alle de udstillinger, vi har haft i sommer. I forbindelse med nogen af 

dem, var der arrangeret workshops, som der også var god opbakning til. Efterårsudstilling var lidt af 

en skuffelse. Vi havde nok ventet noget mere, efter det oplæg vi modtog. 

Sidste fredag i maj var vi en del af Assens kommunes ”Vi gør hinanden gode”. Vi tilbød 

undervisning i brug af manglebræt og salg af gamle hørlagner. Vi blev ikke overanstrengte, men fik 

en del gratis omtale og hyggelig snak om hørlinnedets fortræffeligheder.  

En søndag i hver måned i åbningssæsonen var der musik i cafeen. Et fint initiativ, som vores gæster 

nød. 

Sidste søndag i juli gentog vi succesen med en museumsdag i samarbejde med Krengerup og Skoda. 

Igen i år var der stor interesse for arrangementet.  Billetterne skulle købes over nettet, som gjorde 

det noget nemmere for Inga. 

Ud af huset var nogle af os med til at markere 100 året for kvindernes valgret, et par stykker brugte 

en dag i Assens i forbindelse med festen for de gamle træskibes ankomst. 

Vi har fået lavet en film, som viser hvordan vævemaskinerne skal betjenes og repareres. Det er 

vigtigt at den viden, vi har nu bevares for kommende frivillige. Bent Bille og Anders Hasseriis var 

aktører. 

En gruppe er i gang med at lave et hørsymposium/ en hørfestival. Lis Brandt vil uddybe det 

nærmere senere. 



Ud over vores vævekursus har der også været kursus i plantefarvning, spinding og løbbinding, 

sidstnævnte er ikke færdig endnu. 

Mht. TUS så har vi hold mange møder og arbejdet hård på, at få så mange anbefalinger til projektet 

som muligt. Vi er stadigvæk i gang, men det vil Anders redegøre for. 

Niels Jørgensen og Gunhild Berg har for at skaffe midler til TUS tilbudt forskellige foreninger, at 

de kan afholde foreningsarrangementer her i huset mod at al overskuddet går til Tus. 

Vi har jo i cafeen nogle ganske usædvanlige fine kopper; men dem kan der også gå svind i. Derfor 

er der indkøbt nye. Elin Andersen og Inge Bentzen vil male dem.  

Jeg vil slutte med tak til alle for en fantastisk god indsats og glæder mig til fortsat godt samarbejde. 

Stor tak til alle. 

Bodil Lindeloff 


