
Beretning for 2015. 

Vi var uden kontorhjælp fra nytår; men det løste sig heldigvis hurtigt. Allerede fra 1. 

februar har vi haft Ellen Jensen siddende med telefonen fire dage om ugen á tre timer. 

Ellen faldt hurtigt ind i husets rutiner og er os en uvurderlig hjælp. 

Vinteren var præget af forberedelserne til den kommende sæson med udsendelse af 

brochurer, turistsamarbejde med de øvrige attraktioner i Assens kommune. Det 

mundede ud i en plakat med et kort over det vestfynske område og med en kort 

information om hvert enkelt turiststeder. Der ud over havde vi annoncer i 

Gruppeguiden og Visit Assens turistblad. Vores bedste ansigt udad til er uden tvivl 

vores informative hjemmeside, hvor man kan få stort set alt at vide om 

Hørvævsmuseet. I 2015 er vi også kommet på Facebook, hvor vi kommer endnu 

længere omkring. 

Foråret blev brugt til at gøre klar til udstillingerne med hovedrengøring og maling. 

Her fik vi et positivt problem, da vi fik en del grupper i april. Malingen skulle jo helst 

ikke smitte af på gæsternes tøj. 

Temaudstillingen var sat op af Lis Ahrenkiel, hvor hun viste sit liv med broderi. Det 

var en udstilling, som trak mange gæster fra hele landet. Café udstillingerne var rigtig 

fine og spændende. I sær vil jeg fremhæve udstillingen med løbbinding, som gav 

anledning til flere kurser i teknikken. 

Sommeren var også fyldt med andre tiltag. Assens kommune afholdt igen ”Vi gør 

hinanden gode”.  Vi holdt lagenudsalg fra Oldemors Linnedskab og demonstrerede 

manglebrættets fortræffeligheder. Det har aldrig været noget tilløbsstykke, men der 

kom en del, så vi syntes, at det havde været en god aften. Gratis reklame er jo altid 

velkommen. 

Ved markering af 100 året for kvindernes valgret, var Hørvævsmuseet også 

repræsenteret. Det var vi også i Assens ved arrangementet ”For fulde sejl”. Her var vi 

på torvet med en bod. Sommerens store tilløbsstykke, ”museumsdagen” i samarbejde 

med Ranzau familie og Skoda blev igen en stor succes. 

Samarbejdet med Skoda, Fuglezoo og Hørvævsmuseer, som bestod i, at man kunne 

blive kørt i Skodabussen mellem Fuglezoo og Krengerup var der ingen kunder til, så 

det tiltag er lukket ned.  



Hver tredje søndag i løbet af sommeren har vi haft levende musik i cafeen. Det er et 

tilbud, som vore gæster synes god om og vist interesse for. 

Efterårets udstilling var lavet af Assens kommunes billedskole. Det var nogle fine 

billeder, som fortjente en bedre opsætning end de fik; men det havde vi ingen 

indflydelse på.   

Et nyt initiativ er kommet til. Vi tilbyder foreninger, at de kan afholde deres møder 

her. Vi giver en rundvisning og sørger for det kolonariske, mod at de så betaler et 

beløb til støtte for museets TUS-projekt. 

TUS-udvalget arbejdede hårdt i foråret med udsendelse af minihæfter, for at skaffe 

støttetilkendegivelser til vores ansøgning, som desværre endnu ikke er færdig. Der 

blev holdt en lang sommerferie, og da vi fik et skitseforslag kunne hverken 

Ranzaufamilien eller vi godkende det, så nu prøver arkitekterne igen og det ser ud til, 

at de har noget på banen indenfor den nærmeste fremtid.  

Hele året har et udvalg arbejdet med et initiativ, som i første omgang var døbt 

hørsymposium. Resultatet af arbejdet vil I se i efterårsferien 2016. Titlen er ”Hør om 

Hør”, hvor der i tre dage er foredrag og værksteder. 

Vi har haft en del kursusaktiviteter i løbet af 2015. Vævekursus for voksne, farve- og 

spindekursus, kursus i løbbinding. Sidst men ikke mindst, så var skoletjenesten igen 

en stor succes med ca. 200 børn fordelt på 13 skoler med 16 vævedage.  

Vi har et fint samarbejde med Uldkredsen, som afholder strikkecafé ol. 

arrangementer her. Også knipledamerne har været indenfor. 

Tredje weekend i november havde vi traditionen tro Julesalg. Vi havde 14 boder; 

men desværre var vejrguderne ikke med os. Snevejret om søndagen holdt nok en del 

hjemme selv om koret ”13 rigtige” sang for os om eftermiddagen.   

På trods af mange aktiviteter blev der også tid til en studietur for de aktive. Den gik i 

år til Tekstilforum i Herning, som er indrettet i Åge E. Damgårds gamle skjortefabrik. 

Det var et meget spændende og inspirerende sted. Vi var også på det nye Mosgård 

museum, hvor der ligeledes var rundvisning. En dag der fyldte hovedet med nye ideer. 

Vi har i længere tid arbejdet med at fastholde den viden de aktive, som arbejder i 

væveriet har. Det mundede i sommer ud i en filmoptagelse med Bent Bille og Anders 



Hasseris som aktører, hvor de forklarer alt, hvad de har af viden om vævenes 

indretning, drift og vedligeholdelse, så den viden kan være bevaret for eftertiden. 

Vi holder hvert år i november et fællesmøde for de aktive, hvor udvalgene bliver 

opdateret. Det er i udvalgene, at det meste af planlægningen foregår. Det system 

fungerer rigtig godt.  

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til alle aktive for det store uegennyttige  

arbejde I lægger her i huset, som får det hele til at fungere. 

 

 

 

 

 

 


