
Hørvævsmuseet har mistet 
21. marts 2016 døde Asger Rasmussen efter ca. et års sygdom. Han blev 78 år 
Asger var udlært som klejnsmed, og det var en stor gevinst for HVM, at han 
melde sig som frivillig. Hørvævsmuseet har stort behov for folk med hans 
ekspertise og han udførte mange vanskelige reparationer på vævene. 
Sammen med sin stille humor blev han en uvurderlig medarbejder. Han kørte 
den lange vej sammen med Lis fra Harndrup hver mandag og onsdag i mere end 
10 år.  
  
Den sidste uge i december 2016 blev mindeværdige og triste dage for 
Hørvævsmuseet. 
 
Vi mistede dels nuværende og tidligere frivillige på Hørvævsmuseet og dels 
tilknyttede, som i den grad har været med til at præge hverdagen og historien 
for museet. 
 
Knud Friis Sørensen døde efter kort tids sygdom og blev bisat den 29. december 
fra Aarup kirke. Lis Mose holdt en smuk mindetale over Knud, hvor hun især 
fremhævede hans hjælpsomhed på museet. Det var ligeledes betegnende for 
Knud, at han inden han startede sine behandlinger havde delt sine mange 
forpligtelser og opgaver ud på andre af de frivillige. Han blev 78 år. 
 
Torben Jørgensen døde anden juledag og blev bisat fra Aarup kirke den 6. 
januar. Han har været en del af museet siden 1995, da han tiltrådte først som 
kasserer og året efter som formand. Han betød uendelig meget i de første mange 
år af museets historie og fik museet i en rolig gænge, før han for ganske få år 
siden holdt op som frivillig. Bent Bille mindedes Torben ved højtideligheden 
efter bisættelsen og fremhævede hans pålidelighed, hans iderigdom og hans 
evne til at deltage i alt forefaldende arbejde på museet lige fra at lave museets 
hjemmeside og brochure til murer og tømrerarbejde. Han blev 90 år. 
 
Lisa Harhorn døde efter kort tids sygdom og blev bisat i Gamtofte kirke den 4. 
januar. Lisa har hjulpet i cafeen i mange år, og vi vil mindes hende for hendes 
omhyggelige arbejde og hendes vilje til at træde ind, når der manglede en. Hun 
var også en dygtig væver og deltog i aftenskolen som kursist i mange år, hvor 
hun fik mange venner.  
 
Og omkring Nytår mistede Helen Lillebrohus sin mand. Han havde været syg i 
mange år, og Helen kombinerede sit arbejde på Hørvævsmuseet med besøg på 
plejehjemmet i Verninge. Han blev 71 år 
 
Vi mindes alle fem med stor taknemmelighed for det arbejde, de har lagt på 
Hørvævsmuseet, og at vi kom til at kende dem som venner. 
Æret være deres minde 


