
Evaluering af efterårsferieaktiviteter 25. okt. 2021 
Til stede: Ulla R, Jonna S, Ellen M, Kristine K, Bodil L, Lis B og Else  

Desuden har Else J og Marianne N har skrevet mail med evaluering. 

 

1. Skal vi have aktivitet i efterårsferie? 

Ja, efterårsferien er et vindue til Hørvævsmuseet og hvad vi står for.  

 

Så vi skal både have aktiviteter for børn - og voksne - og også udstilling og rundvisning 

mest for de voksne. 

 

Vi har desværre haft besøg af meget få børn i år (hvorfor?). Men vi opfatter at alle har 

været glade for konceptet med få aktiviteter der har betydet at de tog tid til at fordybe 

sig i den enkelte aktivitet. 

2. Aktiviteter hvor mange dage 

Museet er åben alle dage i efterårsferien fra første lørdag i til sidste søndag. Der er 

overvældende flertal for at der kun er aktiviteter de 5 hverdage. 

 

Det er Udstillingsudvalgets (ved Bodil L) opgave at inspirere folk til også at komme i 

weekenderne.  

En udstillingsidé til 2022 kunne være fx Anette Rosenørn eller Haugland i Viborg med en 

salgsudstilling af hørtøj. 

3. Satser vi mest på børn og/eller voksne 

Børn kommer ikke på Hørvævsmuseet på eget initiativ, forældre/bedsteforældrene 

tager dem med på museet. Børn, der har været her med skoletjenesten, kan dog finde 

på at trække deres forældre med. 

Så vi satser på både voksne med børn og voksne alene. 

• Hvilke aktiviteter vil vi have fremover – og hvor på museet 

Vi er enige om at hør og/eller vævning skal være tydelig i aktiviteterne. Så fx filtning 

stopper vi med. 

Vi vil gerne have vævning og hørberedning alle dage.  

 

Alle aktiviteter skal være bemandet, aktivitetsbordet uden bemanding blev ikke brugt. 

 

Udover aktiviteterne vil vi også gerne have diverse præsentationer som tidligere år i 

udstillingslokalet (eller ved Mules hjørne) – fx spinding, strikning, hvidt broderi, 

brikvævning… 

 

Både præsentationer og aktiviteter må gerne være relateret til kits i butikken. Vi 



drøftede om visse aktiviteter skal koste penge – fx hvis nogen lige skal lave 7 knapper til 

en bluse. 

 

Vi forestiller os 3 ”stationer” hver dag – fx 

o Vævning – både rammevævning og båndvævning (både spjæld- og 

Navaho-væve) på væveloftet 

o Hørberedning, dukker, mm i bunden af maskinhallen 

o Knipling, broderi, knappeslåning i pudsestuen (eller i udstillingslokalet) 

4. Rundvisning 

Det går ikke at vente helt til kl. 3 med første rundvisning, mange gæster kommer tidligt 

og det er urimeligt at de skal vente så længe. Derfor skal der være to rundvisninger halv 

to og kl. tre   

 

For at undgå forvirring kunne rundviserne undlade at tage hørberedningen med i 

rundvisningen, men blot slutte i bunden af maskinhallen og foreslå gruppen at prøve at 

berede hør. 

5. PR 

Vi skal være bedre til information, gerne have en folder eller flyer som er klar allerede i 

sommerferien. Dvs. vores planlægning skal være bedre og navnlig tidligere! 

 

Og ellers bruge Facebook, Instagram, Kultunaut, plakater, pressemeddelelser, måske 

annoncer… 

OG flere gode skilte på museet med hvad der tilbydes – og hvor det findes. 

 

Tydeligere fortælling om hvad man kan lave på museet - at vi repræsenterer det gode 

håndværk, … 

6. Udvalg for 2022: 

Foreløbig: Ulla R, Bodil L, Ellen M og Else. 

Første møde mandag den 31. januar kl. 12. 

 

Referent: Else H  


