
Aktivitetsudvalget, møde den 20. februar 2020 

Dagsorden: 

1. Nuværende aftaler 

2. Kommende arrangementer 

3. Plantekasserne 

4. Arrangementer i sommerens løb 

5. Forslag til arrangementer i efteråret 

6. Efterårsferie og udflugt 

7. Aftenskolen/aktivitetsudvalget 

8. Næste møde 

Referat: 

Ad 1) 

Hørvævsmuseet møder Japan afholdes den 21. marts fra kl. 10-13. Maks. 
Deltagerantal er 20 personer. Tilmelding til Bent. Workshoppen koster kr. 100,-  + 
materialeomkostninger (opskrift/vejledning). Vi drøftede om der er forskel på 
workshop og kursus. 

Ad 2) 

Der afholdes aflevering af broderier til ’Grænseløse sting’ den 27. marts fra kl. 19-
21.30 
Ingemann Jensen og Meta fortæller om genforeningen set fra henholdsvis et 
lokalhistorisk og personligt perspektiv. 
Arrangementet er åbent for alle, gratis for medlemmer og kr. 60,- for ikke-
medlemmer. I pausen kan der købes kaffe og kage til kr. 50,- 

Ad 3) 

Der plantes hør i bedene ved porten i gavlen samt i plantekassen ved den grønne 
hjørnedør. De resterende kasser bibeholdes med lyng og evt. sommerblomster. De 
staudehør der står i gavlen og mellem stokroserne, samles langs bygningen, hvor der 
i dag står stokroser. Stokroserne fjernes. 
Jonna er tovholder. 
 
Ad 4) 

Markeds- og/eller museumsdag skal ikke afholdes i år. 
Der er informationsmøde vedr. ’Levende lørdage’ den 22. april kl. 12.30. 
Der arbejdes videre vedr. en broderiworkshop (Bodil, Anne og Marianne) 



Ad 5) 

 Ellen Bangsbo: Om hør og nælder fra Nepal. Aften i september. Lis tager 
kontakt. 

 Spindekursus: Uld og hør. Anne Marie Nielsen. 2 weekender i oktober. Evt. i 
kombination med en levende lørdag. Lisbeth kontakter Anne Marie. 

 Ingelise Holst: Lapper. Lørdag eftermiddag i november. Lis tager kontakt. 

 Anne Mette Larsen: Vejen til Moskva – en udstilling. Forlaget sendes til 
museumsudvalget. 

 Jens Grøn: Syng i det blå. En lørdag i september. Anne har kontakt til Jens 
Grøn.  

Ad 6) 

Ulla afløser Jonna i udvalget for efterårsferien, da Jonna er på ferie i uge 42. 
Ole arrangerer gerne udflugt, når målet er fastsat. 
Forslag:  

 Trapholt 

 Tænder museum 

 Vadehavsmuseet 

Ad 7) 

Vi afventer resultat af mødet med Marlene fra FORA den 9. marts 2020. 

Ad 8) 

Næste møde afholdes den 4. juni 2020 kl. 16. 
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