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Referat af fællesmødet ma. 5. nov. 18 kl. 12 på Hørvævsmuseet 
Hvad skal vi tænke/gøre for museet, for at lykkes i fremtiden? 
Udsagnene fra grupperne er her forsøgt systematiseret efter nøgleord: 
 

Nøgleord Udsagn 

Butik Vi skal sørge for at have nok af egne produkter til salg i butikken 

Butik, kom-
mission 

Vi skal sælge gaveartikler, måske have varer i kommission 

Cafe Promover os som kaffe-kage-sted – en måde at få folk indenfor dørene 

Cafe Vores café er populær 

Fornyelse Fremtidens museumsgæster går efter oplevelser de selv kan få fingrene i 

Fornyelse Vi skal fortsætte med udstillinger og med stadig fornyelse 

Frivillige ”frivillig uden at få dårlig ryg” 

Frivillige Det gode liv der giver mening → spørgeskema 

Frivillige 
Folk kommer fra Bogense til Ringe for at dyrke det gode seniorliv her. Man bliver taget fantastisk 
godt imod her. 

Nye frivillige Vi skal sørge for at avertere efter frivillige, fx forskellige vævere 

Nye frivillige Vi skal finde på tiltag for at hverve nye frivillige. 

Iværksætteri 
Hørvævsmuseet skal satse både på produktionsvævene og på historien fra Opstadsvæv til com-
putervæv… 

Iværksætteri 
En ny væv skal både passes og vedligeholdes, og måske væver den med bomuld og ikke hør. Men 
vi skal have åbne øjne for ny gammel væv. Flere gav opbakning til ideen 

Iværksætteri Kombination af interesse og iværksætteri inden for vævning/håndarbejde 

Jubilæum 
Brug jubilæumsdagen som appetitvækker med et festligt indslag, fx Hjernemadsen eller Marie 
Frank. 

Kurser 
Kurser i genbrug – specielt for generationen i midten, de kommende pensionister, Inspireret af 
Vestsjællandske vævere 

Kursus Fyens Væve- og Textilkreds eller andre kunne holde kurser hos os 

Kursus Vi kunne holde flere foredrag, have kurser i fx brikvævning, billedvævning, … 

Kursus, 
Tekstil 

Tekstile aktiviteter om lørdagen er en god dag 

Tekstil Vi skal holde fast i det tekstile 

Samar-
bejdspart-
nere 

Søge nye samarbejdspartnere. Verninge Husflid kunne vist godt tænke sig at samarbejde med os, 
at bruge vores lokaler 

Udenoms-
arealer 

Der kan gøres mere ud af udenomsarealerne – gøre dem lidt mere tillokkende. Bygningerne ser 
ikke spændende ud udefra, fx dørene 

Udlejning 
Vi kunne gøre mere for at udleje vores lokaler – fx til møder og arrangementer for andre forenin-
ger 

Udstilling Vi kunne holde skiftende udstilling af de mange fine donationer som bare ligger gemt væk 

Undervise Større skoletjeneste → kræver ny vævesal, arbejder vi på… 

Vedligehol-
delse / shine 
op 

Vi trænger til at få shinet vores udstilling op, start i håndvæveafdelingen og plancherne om 
Tommerup Væveri og Tommerup Hørvæveri. Vi starter med at besøge Vestfyns Museum og 
snakke med dem. 

Vedligehol-
delse / shine 
op 

Håndvæverummet er mørkt og dystert, loftet burde lysnes og lyset forbedres 

 


