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Aftenskolen er som sædvanligt i god gænge. Den bidrager til at udvide de tekstile aktiviteter, som 

er de oprindelige på Hørvævsmuseet. 

De traditionelle plantefarvningskurser i Mule Henningsens ånd fortsætter under Anne Marie 

Nielsens inspirerende ledelse. Det er morsomt at se kursisternes begejstring over alle de 

muligheder, plantefarvningen byder, selv om de som altid chokeres lidt over lugten, når de skal 

have hænderne i gæret mandsurin. 

Katrine Ørnsbo stod for kurserne i løbbindingens spændende teknik. Vi glæder os over, at der er 

blivende interesse for hendes kurser 

Et nyt tiltag vil være kurser i knapslagning, hvor der yderligere bliver lejlighed til at øve sig i 

brodering. 

Det kursus, der har plads til flest kursister, er kurset i håndvævning under Karin Nielsens kyndige 

ledelse. Det store hold på over tyve kursister giver altid mulighed for, at de ofte trænede 

væveelever inspirerer og hjælper hinanden. Desuden er det en stor glæde for os på 

Hørvævsmuseet, at så mange af kursisterne fungerer som instruktører på skoletjenestens kurser. 

Vestfyns Uldkreds har måttet standse som forening; men der er stadig et behov for Uldkredsens 

tekstile aktiviteter. Vi har taget nogle af disse aktiviteter op på Hørvævsmuseet, og vi undersøger, i 

hvilket omfang Aftenskolen kan støtte disse aktiviteter. 

Økonomien er god, som det vil fremgå af kassererens beretning. En tiendedel af den kommunale 

støtte skal ifølge loven bruges til et debatskabende arrangement; Årets arrangement var 

velbesøgt. Oplægsholderne var Margit Lund, der havde indleveret en stor samling fra sin families 

tekstiler, og Ellen Dalsgaard fra de fynske museer. Emnet, hvordan man som museum skal 

forholde sig til indleverede genstande, gav en god debat, og vi havde stor glæde af at se på den 

indleverede samling. 

Alt ville således være godt, hvis ikke vi stadigvæk måtte kæmpe med vores pladsproblem. Det er 

meget utilfredsstillende, at vi må gøre kurserne kortere end ønskeligt og begrænse antallet af 

kursister. Vores bestræbelser på at få økonomi til at udvide vores faciliteter er kun skredet meget 

langsomt frem. 
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