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Rundvisermøde 20. maj 2020 
Tilstede: Anders, Lone, Bodil, Helen, Bent, Helle, Hans, Else, Vagn, Torben, Marianne N, Lis B 

Afbud: Niels 

Obs: Hørvævsmuseet åbner den 9. juni. Udstillingerne kan ikke blive klar før, og desuden er der søgt om 

hjælp pga. corona-lukningen frem til den dato. 

1. Nye rundvisere 

Bemærk: Der er ikke et fast forløb for en rundvisning. Alle rundvisere holder hvert sit foredrag – og 

det er en fordel både for gæsterne og for os! 

En rundvisning må ikke tage mere end maks. 1 time, også aht. handel i butikken 

Diverse gode råd: Start med at præsentere sig som rundviser, find ud af hvem gruppedeltagerne er, 

hvad de ved på forhånd, hvad de interesserer sig før og hvor lang tid de har – specielt ved rundvis-

ning for gæster i grupper. Den daglige rundvisning hvor man kører flere rundvisninger i træk er na-

turligvis anderledes. En rundvisning omfatter ofte: 

a. Hørvævsmuseets historien, fortælles evt. i cafeen 

b. Vævene i håndvæverum gennemgås – mere eller mindre 

c. Fortæl om maskinvævene 

d. Gennemgå hørrens behandling 

e. Slut af i pudsestuen 

Helle har samlet et ”bagkatalog” med en stor gennemgang af en rundvisning, den er oversat til en-

gelsk og tysk. Der kan plukkes fra denne – normalt kan man ikke nå det hele på en rundvisning. 

Ud fra dette vil vi lave et ark med museets historie på engelsk og tysk som kan udleveres.   

2. Specielt i år  

Ingen duge i cafeen i år, der dækkes kun til 3 ved hvert bord. 

Der stilles håndsprit rundt omkring i museet på de små runde borde  

Vi vil overveje at stille haveborde udenfor som gæsterne kan tage deres kaffe mm ud til – navnlig 

hvis der er for mange i caféen. 

Løbende rundvisning eller rundvisning på faste tidspunkter i de almindelige åbningstider? 

Der var alm. stemning for at fortsætte med den løbende rundvisning, men med øje for hvor mange 

der må være i en gruppe, og at afstandskrav opretholdes. 

Der laves køreplan for cafepersonale (og rundvisere) med hvad der skal huskes ved start og afslut-

ning på dagen. 

3. Nye skilte 

Ole og Anders arbejder på at lave skilte til maskinhallen – som også skal oversættes til engelsk og 

tysk 

4. Evt. 

Marianne N foreslår at efterskolerne på Fyn inviteres til udstillingen fra Den danske Design- og 

Håndværksefterskole, Skjern 

Nyt møde for rundvisere mandag den 29. juni hvor vi kan drøfte erfaringer med corona-

restriktioner indtil da.  

Referent: Else 


