
 

Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg E-mail: kontakt@hørvævsmuseet.dk 
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Referat af PR-møde mandag 2.3 kl 12 
Tilstede: Ole G, Lis B og Else H 

ad 1. PR til sæsonstart 

a. Har vi de oplysninger vi skal have: udstillinger, hvervemøde og andre aktiviteter 

Sæsonstart: brochurerne kommer fra trykkeriet onsdag 4.3. Derefter kan vi begynde udleve-

ring. Men vi starter først med at køre rundt med dem efter påske når plakaten også er klar. 

Udstillinger og aftenskole er datolagt.. 

Aktivitetsudvalget har fastlagt aktiviteter og datoer i foråret, efterårets aktiviteter kommer se-

nere. 

Aktivitetsudvalget overvejer flere aftenskolekurser end dem der allerede står på hjemmesiden 

(Vævning, Plantefarvning, Løbbinding, Kumihimo og tawashi, Flet med pilebark), fx løbbinding i 

efteråret, spinding, broderi og knipling – nogle måske næste forår. 

b. Hjemmeside, Visit Assens, Kultunaut, Facebook, Instagram, Det sker... 

Vi synes selv den lette opdatering af layout på hjemmesiden fungerer: Aktiviteter og udstillin-

ger nævnes særskilt i kolonnen til højre. Mens andre nyheder, store og små ting om museet, 

hør, tekstiler, frivillige… står til venstre. Vi skal huske at sørge for at der ofte sker noget også i 

den kolonne! 

Else opdaterer slideren. 

Der mangler billeder af mønstre af Knuds duge og en side om patrontegning/patronering. 

Der skal ses på engelsk/tysk oversættelse generelt, men især af ”Udstillinger og aktiviteter 

2020”, 

Else sletter punktet Nyheder fra den engelsk og tyske side og erstatter feltet ”Nyheder” forne-

den med ”Butik” – samtidig skal siden om butik opdateres. Åbningstiderne skal fremhæves.  

Ole snakker med Visit Assens om hvordan de skal have oplysninger om Hørvævsmuseet 

Else opdaterer Kultunaut. 

Ole passer fortsat Facebook, pressemeddelelser og det sker. Else passer Instagram – og for-

søger at huske at opslag til Instagram også kan bruges på hjemmesiden. 

ad 2. Plakat 2020 

Ole arbejder på et forslag. Else laver: logo og adresse i invers 

Brochuren og plakaten skal deles ud til diverse turiststeder lige efter påske 

ad 3. Nye skilte til indgangen 

udvalget foretog en ekskursion ud til de nuværende skilte og drøftede der farver, logoer, indhold 

og meget andet… 

Ole arbejder videre med et forslag. 

ad 4. Henvendelse fra EFAITH (mail 22. feb., se http://industrialheritage.eu/event/en/2020-

weekend) 

Vi er enige om at det ser meget interessant ud, Ole undersøger det videre om vi kan have glæde 

http://industrialheritage.eu/event/en/2020-weekend
http://industrialheritage.eu/event/en/2020-weekend
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af det. 

Skulle vi foretage en udflugt dertil?? 

ad 5. Skærm (skærme?) i udstillingen 

Else arbejder videre på et system, så gæsterne selv kan vælge mellem forskellige slideserier / film 

og så det forhåbentlig bliver både æstetisk, tillokkende og nemt at have med at gøre. Rundviser-

ne bedes sørge for at skærmen er tændt. 

ad 6. Orientering til medlemmerne efter generalforsamlingen 

Else er redaktør for det 

Indhold: Referat af generalforsamlingen, samt fx: 

- artikel om Rigsmønsteret i anledning af genforeningen (Lis B og Bent B) 

- Beretning fra en/flere af vores forholdsvis nye frivillige (Ulla R m.fl.) 

ad 7. Det jeg har glemt:  

Artikel om Grænseløse sting 

Ole kommer den 27.3 og vil forsøge at snakke med nogle af brodøserne og vil derefter skrive en 

artikel om Hørvævsmuseets bidrag… 

ad 8. Evt. 

Ole og Inger Smedegaard mødes mandag den 16.3 kl 9 med Orla Andersen fra ”Lokalhistorisk Ar-

kiv, Tommerup” som har digitaliseret en del af vores og Ingers videoer og billeder for at snakke 

om fremtidigt brug/arkivering. 

Ole skriver nyhedsbrev om Kumihimo, Trapholt, Vævestrik, sæsonåbning, hvervedag. 

”Herreholdet fra Næsby” (på besøg 2.3) skal også have dette. 

Husk: Annonce for hvervedag 15. april 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 13:40 

Referent: Else 

 

 

  


