
 Glamsbjerg, den 6. oktober 2017      
 

Hørvævsmuseets udflugt onsdag den 4. oktober 2917 
 
Udflugten blev i år planlagt til kun at foregå på Fyn. Vi prøvede at rette os efter tre 
kritikpunkter: 1. Vi kører meget og længe. 2. Vi har for lidt tid til at spise. 3. Vi kommer hjem 
for sent. 
Det lykkedes at løse de tre kritikpunkter: Vi holdt os til Fyn. Vi havde god tid (ca. 2 timer) til 
spisning. Vi var hjemme kl. 18. 
Det er så op til næste års planlæggere at vurdere, hvad der skal gælde for den nye 
arbejdsgruppe og udflugter i de kommende år. 
Anne Bennedsen og Lis Brandt planlagde turen i god til og satte program og tilmelding op en 
måned før. Desværre blev Anne syg og kunne ikke deltage i turen. 
Vejret var elendigt: Regn og rusk, så ingen havde lyst til at være ude og se sig om. Det 
bevirkede, at tidsplanen nemt kunne overholdes. 
Aftale med Willemoes busser. En bus til 50 - højst 54 personer. 
Lene 6471 2910. info@willemoes-rejser.dk . Vi var kun 41, da 5 personer kørte selv og nogle 
enkelte meldte fra. Fin service. Meget behagelig chauffør. Pris?  
Kl. 8.00: Afgang fra HVM.  
Husk: brochurer, plakat, flyers, smurte rundstykker fra bageren, lave kaffe, sukker, fløde. krus. 
teskeer, servietter, snapseglas, snapse. Karin og Inga pakkede om mandagen. Lis lavede kaffe 
om morgenen. Alt klappede. 
Kl. 8.45 - 9.45: Besøg hos Fynske Væve- og Textilkreds i Søllinge, hvor vi drak kaffe. 
Fyns Vævekreds og Textilkreds. Søllinge Fritidshus, Sdr. Højrupvejen 97, 5750 Ringe. Kirsten 
Raahauge var vært. Fint og interessant. Gave (en enkelt) 
Kl. 10.30 - 12.00: Besøg på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. 
Møllebakken 14, 5300 Kerteminde. Tel. 6532 1177 
Fortælling om Dalby Tapetet. Aftale med Inge Svensmark, som fortalte meget levende om 
tapetet og dets tilblivelse. Brodøser syede og fortalte. Meget fint og interessant 
En lille gave til brodøserne - ”En enkelt”. Pris: 75 kr. stykket. I alt 3450.00 kr. 
Kl. 12.30 - 14.15: Middag på Restaurant Marina, Kerteminde 
Marinavejen 12, 5300 Kerteminde Tel. 65321667.  
Laksemousse og Kertemindeschnitsel til 149 stykket.  Pris i alt: 9206,00 kr. 
.En ”genstand” til maden.  Fin mad og betjening. Nogle savnede måske en kop kaffe 
Kl. 14.45 - 16.00: Besøg på Ladby Vikingemuseum.  
Vikingevej 123, Ladby, 5300 Kerteminde. Tel. 65323727  
Fint, fint. Men for dårligt vejr til det udendørs. Vi skulle have haft en rundvisning! 
60 kr. i entre. I alt: 2750,00 kr. 
KL. 16.30 - 17.30: Besøg hos Anita Rosenørn. På grund af vejret måtte vi have fortællingen i 
udstillingslokalet stående. Fortælling var fin: Hvorfor Hør? Kaffe og chokoladekage i 
stuehuset. Det var fint og hyggeligt. Plads til alle i stuerne og en sidste snak  
”En enkelt” som gave.  40 kr. per person. I alt 1800,00 kr.                                   
Kl. 18.30: Hjemme på Krengerup 
 
Referat ved Lis Brandt 
 
Udflugt i 2018 planlægges af Connie-Lis og ?????? 
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