
Aktivitetsudvalget, møde den 22. oktober 2020 

Dagsorden: 

1. Siden sidst  
2. Efterårets aktiviteter 
3. Forslag til aktiviteter i foråret. 
4. Nye aktiviteter: Hørgruppen, Levende lørdag hele året? 
5. Eventuelt 

  

Referat: 

Ad 1) 

 Workshop med Anne Marie Nielsen (HVM møder Japan). God og inspirerende 

workshop, som var fint besøgt  

 Udflugt: rigtig fint arrangement, hvor vi ikke skulle køre for langt. Måske er 

det en erfaring, vi skal tage med os til næste år. 

 Efterårsferien: mange aktive og aktiviteter, men ikke så mange besøgende 

børn. Der er solgt mange kits – noget vi kan fortsætte med. 

 

Ad 2) 

Kirsten Raahauge, Vævestrik: Udsættes til foråret 

 Inge-Lis Holst, Yndlingsklude: Arrangementet afholdes den 31. okt. Lis er 

tovholder 

 Ellen Bangsbo, Nælder fra Nepal: Arrangementet afholdes lørdag den 28. nov. 

fra 14-17. Lis er tovholder 

 Julesalg: kun salg fra HVM’s egen butik – ingen boder. Vi afventer 

retningslinjerne på dette tidspunkt. 

Ad 3) 

 Kirsten Raahauge, Vævestrik: Udsat fra efteråret 

 Spindekursus  

o 2 x 3 timer to lørdage med 2-3 ugers mellemrum 

o Forslag til datoer: den 27. feb. og den 20. marts. 

o Anne Marie kontaktes for indlæg om udlfibre/uldkvaliteter 



o Lisbeth laver kursusbeskrivelse og sender datoer samt indhold til Else 

og Ole, så det kan komme på hjemmesiden 

o Lisbeth kontakter Bent og Else vedr. aftenskoleregi   

 Foredrag: Bente Eriksen Verninge Husflid og Else Høbye HVM er tovholdere på 

samarbejdet mellem de to foreninger. Der arbejdes på debatskabende 

foredrag i løbet af marts. 

 Da vi ikke kender corona situationen til foråret, venter vi med at planlægge 

mere før ved vores næste møde 

 

Ad 4) 

 Forslag om inspirationslørdage for de aktive på HVM. Her kan man mødes og 

dyrke fællesskabet om en aktivitet/tema.  

o Kan med tiden udvides til at inkludere medlemmer og/eller åben for 

alle.  

o 5. dec. er temaet engle og stjerner. Kontakt Anne hvis man vil stå for 

instruktion til fremstilling af en engel eller stjerne. 

o 9. jan. – er der nogle der vil byde ind med et tema? 

o 6. feb. - er der nogle der vil byde ind med et tema? 

o Vi evaluerer på næste møde i aktivitetsudvalget 

 Hørgruppen: kører som selvstændig gruppe med næste møde den 8. nov. Her 

skal der prøvespindes 

o Der laves et indlæg til nyhedsbrevet 

o Forslag om at lave en hørdag i august/september 2021 i forbindelse 

med udstillingen af Erik Brandt og Anne Marie Egemose  

Ad 5)  

Næste møde afholdes torsdag den 14. jan 2021 kl. 15 
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