
 

SEnr.: 17067494 Fynske Bank Konto: 6851  1012483 

E-mail: hvm-krg@hvm-krengerup.dk Hjemmeside: www.hvm-krengerup.dk 

 

 

Hørvævsmuseet på Krengerup 
Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg 

Tlf.: 64 72 28 85 

 
 

 

Beretning til Fællesmødet den 4. november 2017 
Året, der er gået har været et godt år. 

Museets udstillinger med deres forskelligartethed har igen i år tiltrukket et begejstret publikum. 

Cafeen har haft fint salg.  Musikken på udvalgte søndage har givet museet et image for hygge og socialt 
samvær. 

Butikken har i år haft et større areal, som er udnyttet godt og indbydende, med egne og andre varer. Vi må 
igen med glæde konstatere, at egne varer er yderst salgsbare og forsvinder hurtigt fra hylderne. Det sætter 
jo vævene under pres. 

Rundviserne er blevet udstyret med mikrofoner, så budskabet kan nå ud til alle også i større grupper. Det 
sparer også på rundvisernes stemmer. 

Vi har fået mere teknik på museet, en gulvvasker, et nyt kasseapparat, nye computere og printere. 

Stolene, I sidder på, er kommet til, nye sammenklappelige borde, alt sammen noget der giver mere kom-
fort, og et bedre arbejdsmiljø, især for at skåne overbelastning af ryg og krop. 

Vi har fået installeret bedre belysning og fået ordnet de utætte vinduer i maskinhallen, alt sammen opga-
ver, der har været på ønskelisten et stykke tid. 

Der har været arbejdet hårdt i vævehallen. Nogen væve kører rimeligt, andre giver hele tiden udfordringer, 
en skulle have ny kæde. Dernede er der altid fuld beskæftigelse for dem med ekspertisen.  

Vi har en forretningsorden med tovholdergrupper/udvalg. Alle udvalg har i årets løb set sig  selv efter, om 
den tilknyttede personkreds og opgaveområdet er det aktuelle. Hvert område har en tovholder, der er kon-
taktperson for information og lign. Det gør det muligt i en så flad organisation, at få kontakt med hinanden, 
så informationsniveauet holdes højest muligt. 

Vi har også fået en opslagstavle i kaffestuen, hvor alle referater sættes op, så de tilgængelige for alle.  

Nogle få tovholderområder holder ikke så mange møder, og skriver dermed heller ikke referater. Nyt fra 
dem kan findes i bestyrelsesreferaterne. 

Kaffestuen er en god nyhedscentral. Her giver vi referater fra møder, eller andre områder, hvor der er sker 
noget, der er interessant for faglighed eller museets virke. Styrken er i at det sker – svagheden er, at ikke 
alle er tilstedet. 

Museets har i det forgangne år udviklet sig teknologisk. 

Vores Hjemmeside er blevet opdateret og moderniseres kontinuerligt, så vi kan finde alt om museet, lige-
som vi bruger Facebook mere aktivt.  

Det bevirker bl.a. at vi fremtræder nutidigt for det publikum, som søger os over nettet, og for de medlem-
mer som har for vane at bruge nettet. 

Det faglige indhold er vores fælles passion. Entusiasmen og glæden gør, at alle er gode til at give viden vide-
re, hvor der er mulighed for det. 

 Vi har i år haft mere fokus på aktivitet for medlemmer ved bl.a. aftenforedrag. Der har været mellem 25-40 
deltagere. Vores overvejelser er, om det er den rigtige vej, vi går. Vi skylder hinanden at snakke om, hvor-
dan kan vi få flere medlemmer med til aktiviteterne. 

Tre foredrag med tekstile emner lagde op til ”Trådene fortæller”. Titlen på efterårsferiens aktiviteter med 
udstilling af hvidt broderi, hørtøj og aktiviteter for børn og voksne. En fin uge med engagerede børn og 
voksne. Der var også æblefestival i Assens kommune, så vi serverede æblekage i cafeen. 
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Vi har haft efterårsudflugten for de aktive frivillige. Der har endnu engang været skabt en dag med kultur, 
faglighed, socialt samvær og glæde. Dagen var en regnvejrsdag, en af de rigtige våde, men vi husker kun de 
spændende og inspirerende oplevelser. 

Vi har været en del af Museumsdagen 2017, det var en god dag. Besøgstallet var mindre end de foregående 
år, derfor vælges der at springe dagen over i 2018, og først se på den igen i 2019. 

Vi sender nyhedsbreve ud til alle medlemmer, så alle kan være orienteret om aktiviteter, udstillinger ol. 

Først på året holdt vi en inspirationsdag for at lytte til medlemmers input for museets virke, der var godt 
fremmøde, og en god dialog, samt forslag til medlemsaktiviteter.  Det regner vi med at gentage i starten af 
2018. 

I Foråret 2017 holdt vi inspirationsdag for personer, der evt. kunne tænke sig at høre om Hørvævsmuseet, 
og evt. få inspiration til at blive aktiv eller medlem. 

Der var stort fremmøde, så mange at vi havde bestilt for lidt boller ved bageren, det var herligt. 

Vi fik nye medlemmer og nye aktive, endnu mere herligt, nogle er her i dag.  I skal vide, at vi er glade for, at 
I er her, og håber, at I bliver. Hvis der er områder, vi har glemt at fortælle jer om, så spørg endelig løs, der 
er altid nogen, der ved noget. 

Der er et nyt udvalg på vej for broderi, syning, produktudvikling. Udvalget arbejder i øjeblikket med at 
komme i gang. Det er 4 aktive damer med talenter der skaber, og tænker og handler. 

Skoletjenesten er nu godt i gang. Det er fortsat en succes.  

Vi er glade for at være en del af Assens Kommunes fokuskreds, og når vi mødes med det politiske niveau, 
udtrykkes der altid respekt for Hørvævsmuseets evne til at være et selvstyrende sted med mange frivillige 
aktive og et betydningsfuldt sted fagligt og socialt. 

TUS-projektet lever stadig, der er søgt fonde til projektets etape 1 i alt godt 8 mio. kr. Vi har fået tilsagn til 
at få 1 mio. kr, og kan anvende dem, såfremt de øvrige 7 mio. findes/doneres fra et eller flere andre steder. 
Vi arbejder selvfølgelig videre i samarbejde med Isager-arkitekterne, så længe det er muligt. 

Nu skal det siges til alle aktive:  

Tak for at I er her 

Tak for at I vil Hørvævsmuseet 

Tak for jeres indsats både i museet og udenfor museet 

Tak for at I deler viden 

Tak for jeres sociale sind 

En særlig tak til Ellen, som holder sammen på alle aftalerne. 

Uden dette intet Hørvævsmuseum 

Måske et fremtidigt emne at drøfte, det er ikke på dagsordenen i dag: 

Hvordan kan sådan en organisation/forening som os styrkes i fremtiden? 

Hvordan styrker vi de fremtidige aktuelle udvalg? 

Hvordan bibeholder vi en flad struktur med mange ligeværdig ”Konger”, og styrker strukturen til at være 
attraktiv? 

Spørgsmålene er ikke tænkt drøftet i dag, men måske i det kommende år 2018 

Marianne Krämer 4. november 2017 


