
Referat rundvisermøde onsdage den 25. september kl 12. 

Dagsorden 
0. Tilføjelser til dagsorden 

ingen 

 

1. Evaluering af sæsonen 2018 - 2019. 

Eventuelle ændringer. Gode råd til hinanden. 

Vi diskuterede guidning på skrift til fremmedsprogede gæster. Vi har hæfterne om 

maskinhallen, men de er meget tekniske. Vi mangler fx museets historie – kort sagt en god 

solid rundvisning på dansk, som siden kan oversættes til engelsk og tysk. 

Helle, Bent og Lis modtager input og udarbejder et forslag.  

 

Anders og Ole bedes se på ophængning af de oversættelser der er lavet til teksterne i 

håndvævelokalet. 

 

Husk at lave forventningsafstemninger om hvor lang tid en gruppe har afsat og også gerne 

hvad de vil høre mest om. Og hvis der er børn med i gruppen så henvend evt. 

rundvisningen til dem – forældrene vil også nyde det. 

 

Det er rart når cafevagterne følger nye gæster helt ned til rundviseren så gæsterne 

kommer med ind i gruppen og ikke bare lister rundt… 

 

2. Vurdering af ændringerne på Museet i forbindelse med jubilæet. Både de fysiske og 

aktivitetslørdagene. 

Forslag om tilføjelser, rettelser. 

 

Det er dejligt med lidt liv i museet og og det fungerer godt med snak med gæsterne 

omkring Mules bord. 

 

Efterlysning: billederne fra museets start og åbningen, samt udstillingen på ”de blå skilte” 

om Hørvæveri og Hørfabrik. Begge dele kunne køre som billedserier på en skærm – måske 

skulle vi ønske en ekstra skærm. Og så ellers få lavet de serier… 

 

De to jubilæumsudstillinger: ”kontoret” og montren med museum, aftenskole og 

skoletjeneste kommer ned ved sæsonens slutning. Pladsen skal bruges både i forbindelse 

med skoletjenesten, i efterårsferien og til julesalget. 

 



3. Gennemgang af væve eller andre fokuspunkter ved rundvisning. 

Bent gennemgik de mange tekniske detaljer om Millingevævene og rekonstruktionen af 

den. 

Vedhæftet: Bents transskribering af avisartikel fra Esbjerg Avis 27. marts 1905 om Hans 

Jensen Hansen – se: https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-

content/uploads/2019/09/Hans-Jensen-fra-Esbjerg-Avis-27.-marts-1905.pdf  

 

4. Nye rundviseren og deres "oplæring" i rundvisning 

Vi vil gerne have at bestyrelsen finder en dato til ny hvervedag 

 

5. Eventuelt. Næste møde 

 

Der efterlyses flotte flerarmede lysestager til borddækning i efterårsferien. Tag dem med 

onsdag den 9. oktober kl 12 når vi stiller op til efterårsferien. 

 

Næste møde onsdag den 15. april kl 12 

 

Referent: Else 
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