
Dagsorden og referat for fællesmøde i museums,- aftenskole- og 
aktivitetsudvalget 

tirsdag den 17. maj kl. 15.00 
 

Dagsorden: 
 
1. Siden sidst. Afholdte kurser, foredrag og andre aktiviteter i foråret 2021. 

Erfaringer derfra 
2. Lokalesituation 
3. Aktiviteter planlagt for efterår og vinter 2021/22. Oles udsendte 

pressemeddelelser giver et godt overblik. Hvem er ansvarlig for den 
enkelte aktivitet? Økonomi? Er det under aftenskolen, eller hviler 
arrangementet i sig selv? 

4. Andre planer eller ønsker til resten af 2021/22 
5. Næste møde 
6. Eventuelt 

 
Ad 1)  
Hørdagen og farvekurserne i foråret er afholdt med god succes.  
 
Ad 2)  
Der afventes dato for færdiggørelsen af de nye lokaler på loftet. Derefter datosættes 
vævekurser og skoletjenesten.  
På sigt skal der findes nye lokaler til farvekurser, da vaskehuset er ved at være 
forfaldent. Der kan evt. søges om nye fondsmidler til dette, når vi er kommet på den 
anden side af nuværende byggeri. 
 
Ad 3) 
Flg. er planlagt fra nu og frem til jul: 

  

 august: Levende lørdage (Anne) 

 21. august: Spindekursus 1. del (Lisbeth + aftenskolen)  

 6. september: Anders Mørk: foredrag. (Lis)  

 4. september: Børnenes dag i Glamsbjerg. (Lene Ousager og Britt Marie).  

 11. september: Spindekursus 2. del (Lisbeth + aftenskolen) 

 15. september: Inge Bjørn (Anne Marie og Marianne) 

 18.-19. september: Nældeworkshop og hørdag ved Ellen Bangsbo og 
Hørgruppen (levende lørdag/kursus) 

eh
Pil

eh
Skrivemaskine
aug.



 24.-26. september: Pilefletkursus – gerne flere deltagere 

 26. september kl. 15: Jette Nørgaard fortæller om sin papirkunst 

 6. oktober: Udflugt for frivillige. Der arbejdes videre med flg. program (Lise 
Frølund, Vamdrup; frokost på Kammerslusen og derefter besøg på 
Vadehavscenteret. (Anne og Lis) 

 12. oktober: Strikkeaften med Kirsten Råhauge (Ulla) 

 Uge 42 – efterårsferien: Lis og Ulla er tovholdere. Forslag om, at der 
programsættes 1-3 aktivitet pr. dag. Der skal fokus på fordybelse. 
Aktiviteterne er for børn og voksne sammen. Der afholdes planlægningsmøde 
den 6. sep. kl. 12.  

 30. oktober: Løbbinding ved Katrine Ørnstrup (aftenskolen?) 

 14. november: Løbbinding ved Katrine Ørnstrup (aftenskolen?) 

 13.-14. november: Julesalg. Bodil og Anne kontakter udstillere/sælgere 

 20.-21. november: Julesalg. Bodil og Anne kontakter udstillere/sælgere 
Fælles for alle foredrag er, at medlemmer kan deltage gratis. Andre betaler 
kursusgebyr. Alle betaler for kaffe og anden forplejning.  
 
Ad 4) 
Ideer til foråret 2022: 
Broderikursus ved Inge Svendsmark fra Ladby 
Foredrag om Krengerup slots historie med fokus på driften og betydningen for 
lokalområdet ved Lise Warring.  
Strikkeworkshop ved Inge-Lis Holst. 
Inger Smedegaard - hvorfor genbrug/oldemors linnedskab 
 

Ad 5)  
Forslag til næste møde i aktivitetsudvalget er torsdag den 25. nov. kl. 15 og næste 
fællesmøde er torsdag den 7. april kl. 15.30 
 
Ad 6) 
Intet under evt. 




