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Referat af første møde i det nye aftenskoleudvalg 22.09.2021 kl 11-13 
Medlemmerne: Bent B, Else H, Hanne H, Anne L, Anders H, Lene O, Christina A - alle var til 

stede. 

Dagsorden 

1. Hvad opfatter vi som udvalgets arbejdsområde – og forskelligt andet vedr. udvalget: 

a. Inspiration til kurser – emner og hvordan tingene foregår 

eller 

b. Praktisk arbejde omkring kurser (tage imod lærer og kursister, sørge for 

udfyldelse af navnelister, lave kaffe, lukke af, transportere lærer til og fra 

museet – for slet ikke at snakke om opgaverne omkring farvekurserne…) 

Der er enighed om udvalget og dets medlemmer deltager i begge dele: 

 – både giver inspiration til hvilke kurser Hørvævsmuseet skal lave og hvordan 

tingene foregår. 

– OG også deltager også i det praktiske arbejde 

Det kræver naturligvis passende planlægning mht. til at fordele opgaverne når 

kursusprogrammet er fastlagt. 

 

Bent og Else er Aftenskoleledelse – Bent leder, Else underleder. Vi er udpeget af 

bestyrelsen og ”fødte” medlemmer af dette udvalg. 

En aftenskole skal bruge 10 % af støtten til ”debatskabende aktiviteter”. Hvis ikke 

Hørvævsmuseet bruger dette beløb inden for 2 år trækker kommunen beløbet 

tilbage igen. 

Hørvævsmuseet planlægger at holde et debatskabende møde i samarbejde med 

Verninge Husflid om bæredygtighed – fx med Signe Wenneberg (se 

https://signewenneberg.dk/foredrag/)   

 

Aftenskolen, Aktivitetsudvalget og Museumsudvalget samarbejder om aktiviteter på 

Hørvævsmuseet. De tre udvalg plejer at holde fælles koordinerende møde to gange 

årligt – næste gang er torsdag den 7. april kl. 15.30. 

Skoletjeneste og Aftenskolen er to adskilte ting. De to grupper har hver sine 

materialer (på hver sine hylder/skabe i de nye lokaler på loftet). Men de kan 

naturligvis overdrage og låne materialer hos hinanden. 

2. Beslutninger i anledning af færdiggørelsen af førstesalen 

Anders sender en email med invitationer til at give en hånd når lokalet skal indrette med 

reoler, væve… 

 

https://signewenneberg.dk/foredrag/
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Udsmykning på vægge og reposen over ovenmaskinerne. Lad os se hvad der sker, men lad 

være at slå en hel masse søm i, brug ophængningslister hvor de findes! Måske er 

udsmykning/ophængning museumsudvalgets kompetence? 

3. Økonomi 

Aftenskolen er nu en del af Hørvævsmuseet – også hvad økonomien angår. Kommunen 

har godkendt Hørvævsmuseet som en folkeoplysende forening med de nye vedtægter. 

Hørvævsmuseet skal kunne aflægge regnskab til kommunen som viser at tilskudsmidlerne 

er brugt til folkeoplysning. 

Økonomien i kurserne skal kunne bære sig selv.  

4. Praktiske ting vedr. specielt de to første kurser i vævning: 

a. Tilmelding 

Kursisterne melder sig til på nettet og betaler ved tilmelding 

b. Placering – ferie? 

Begge kurser starter i uge 43, dvs. efter efterårsferien. Rammevæv tirsdag kl. 18-21, 

skaftevæv torsdag kl. 19-22. 

c. Pris  

Vi sammenlignede med andre kurser og satte prisen til 1000 kr. for et vævekursus på 

10 afteners (dvs 30 timer). 

Denne pris reduceres eftersom de første kurser er kortere og bruges som 

udgangspunkt for andre kurser. 

Materialer betales på alle kurser af kursisterne. Evt. udgifter skal varsles i omtalen af 

kurserne – helst med en nogenlunde beløb. (Til rammevævning skal betales 50 kr.) 

d. Kaffe, kage ol. 

Holdene må selv styre evt. kaffe-, kageordninger og lignende og selv sørge for 

passende betaling/indbyrdes udligning. 

e. Selve opslagene til de to vævekurser 

Godkendt med få kommentarer 

f. Fortrinsret for ”gamle” kursister 

Kursister på ”tilsvarende kurser” inden for sidste år skal have mulighed for at tilmelde 

sig en uge før kurserne offentliggøres for andre.  

Man kan normalt ikke melde sig til flg. kursus sammen med det første. 

 

Kursister har adgang til den lånte væv døgnet rundt! Og vævene kan lejes når de ikke 

er brug til kurser. 

Det bør være muligt at ønske en konkret væv mht. vævebredde, antal skafter og kam 

Alt dette skal evalueres og evt. ændres løbende… 
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5. Ideer 

Ideer til kurser efterlyses. 

Hørvævsmuseet skal ikke være for beskedne – men forsøge at tage hensyn til hvad vi 

magter. 

Opgaven for vores kurser er at udbrede kendskabet til tekstilhåndværket - i bred forstand. 

6. Eventuelt 

En navneliste med telefon og mailadresser sendes til udvalget. 

Bemærk at Hørvævsmuseet planlægger at holde Fiksefredag sidste fredag i november, 26. 

november – se https://fora.dk/nyheder/fiksefredag/ (her står at det er i september – det 

må være en fejl!) 

Foreløbig er der en ide om at invitere folk til at møde op med en symaskine, købe et 

hørlagen på museet og få hjælp til at komme i gang med at sy en jakke i kimonosnit. 

Andre ideer efterlyses  - gerne med forslag om en instruktør, Fora vil dække løn til 

vedkommende. Fx noget med at lappe, stoppe eller på andet måde ”fikse” gammelt tøj… 

 

Der skal søges tilskud for det kommende kalenderår 1. nov. Så vi holder planlægningsmøde 

onsdag den 13. oktober kl. 12 hvor vi drøfter hvilke kurser Hørvævsmuseet skal udbyde i 

2022! 

Kommunen betaler 1/3 af lærerlønnen (efter den officielle takst på knap 300 kr. pr lektion) 

som støtte til ”Den folkeoplysende voksenundervisning … undervisning, studiekredse, 

foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling” (se 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115 §7) 

 

https://fora.dk/nyheder/fiksefredag/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

