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Dagsorden 

1. Siden sidst. hvordan er sæsonen gået? 

Godt! 

2. Lokalesituation 

a. Lokaler: de tre nye lokaler Væveloftet, Aktivitetsrummet og Mødelokalet og de gamle nedenun-

der: Håndvæverummet med Mules hjørne, Kaffestuen, Udstillingslokalet (bruges pt.  til skole-

børns madpakkespisning en dag om ugen) og Caféen. 

b. Bookning af lokalerne er muligt– pt. kun via Gitte på kontoret 

c. Aktivitetsrummet kan bruges til mange slags aktiviteter. 

Stolene bør stables ud til siden inden lokalet forlades så de næste frit kan bestemme indret-

ningen til deres aktivitet. 

d. Kaffe / te:  

Vævere og andre kursister må naturligvis bruge kaffemaskine og elkedel. Der sættes skilte 

med priser op på kaffe og te (obs: frivillige får fortsat kaffe og te af Hørvævsmuseet når de er 

aktive). 

e. Affald: Kurve uden poser må kun bruges til garnrester og andet tørt affald. 

Skraldeposer i spandene til vådt affald bør tømmes inden rummet forlades. 

f. Opvaskemaskinen ovenpå bør startes når der er fyldt op med krus – også selv om underste 

kurv er næsten tom.  

3. Aftenskolens kurser 

a. Materialer: i nogle tilfælde køber kursister materialer af underviseren og betaler direkte til 

hende/ham. Et overslag over prisniveauet bør stå i kursusbeskrivelsen. 

På andre kurser indgår der materialer til alle i kurset og den udgift inkluderes i kursusprisen.  

b. Kørselsgodtgørelse til underviserne ydes normal ikke og normalt kun uden Fyn. 

c. Kurser: Vi forsøger at arrangere alle de kurser der er nævnt på bilaget. Vi vedtog at mindst flg. 

holdes i foråret 2022: 

Farvekursus ved Winnie Poulsen:  – i feb. eller mar. (Anne L) 

Strik en lap ved Inge Lis Holst – i jan (Lis B) 

Spindekursus ved Lisbet AN  3 dage á 4 timer med 14 dage imellem, gerne hør den sidste dag 

– i jan.–mar. (Lis B) 

Rokketræf, fx på levende lørdag i sep. (Lis B) 

Trendsætning, 3. lørdag i jan ved skoletjenesten (Anders og Lene) 

Opstadvæv Bent Bille 4 gange á 6 timer – helst færdig inden april 

Broderi på strik, Eva Engelhardt – fx 26-27. marts (Anne L) 

Aftenskoleudvalget laver en fordeling af alle kurser forår/efterår og forsøger at finde konkrete 

datoer på møde 1. dec. 
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4. Aktivitetsudvalgets "hængepartier" og andre forslag. 

Herunder strikkeworkshop med Inge Lis Holst (se ovenfor) 

Ellen Warring om Krengerup Slots og egnens historie – forår 2022 (Lis B) 

Inger Smedegaard: Hvorfor genbrug? – forår 2022 

Amalie Smith, forfatter til ”Thread Ripper”, planlægger soloudstilling på Holstebro Kunstmuseum og 

har dertil optaget film på Hørvævsmuseet – efterår 2022 

Hørdag april og september 2022 

5. Tilbud fra Ellen Bangsbo om nældekursus i forbindelse med Hørdagen 

Vi siger ja tak til tilbuddet og foreslår at lægge det i forbindelse med anden hørdag i sep. (Lis B) 

6. Udstillingsudvalgets planer/ønsker for 2022  

a. Temaudstilling ved Lotte Dalsgård: Væv der ter sig. Udstillingsudvalget forsøger at arran-

gere ”Mød Kunstneren” i juni 

b. Caféudstillinger: 

Mette Østman, filtning 

Hanna Bjerno, billedvæver + Hans Kjær Poulsen, drejede træskåle 

Søren Dyrup, skulpturer i træ + Ulla Storm og Jenny Hansen, papirbilleder og skåle 

Helle Rans udstiller Joan Baxters 12 vævede billeder inspireret af novellen ”The Weaver” 

Ingen af disse kunstnere ønsker ferniseringer, workshop eller andet. Udstillingsudvalget vil 

overveje at foreslå dem ”Mød kunstneren” sidste dag på deres udstillinger. 

7. Andre aktiviteter i 2022  

Markedsdag – vi har en del varer at sælge 

10% foredrag, Else planlægger sammen med Verninge Husflid 

Efterårsferie Ulla R, Bodil L, Ellen M og Else er foreløbigt planlæggere – møde 31. jan. kl. 12 iflg. refe-

ratet hørvævsmuseet.dk/frivillige/evaluering-efteraarsferie-25-10-2021(er først lige lagt op, undskyld, Else) 

Julesalg: udvalget (Bodil og Anne D) planlægger julesalg 2022 

Udflugt planlægges af aktivitetsudvalget (en ide: Lise Frølund) 

Hørmark vi sår igen i 2022, måske kun 100 m2  

Børnenes dag i Glamsbjerg: stopper vi med at deltage i. Siden det er flyttet til Glamsbjerg by har det 

ikke fungeret at få børn til at sætte sig roligt ned og væve.  

Assens Kommunes kulturfest på Frøbjerg: 16-19. juni 2022. Mange kulturaktører i kommunen delta-

ger. Hørvævsmuseet er repræsenteret til planlægningsmøderne af Else H og Lone B. Vi planlægger 

at byde ind med aktiviteter/stationer i en oplevelsestur fra den ene høj til den anden sammen med 

bl.a. Galleri Langager, Helnæs, måske 2 halve dage. 

Levende lørdag i hver lørdag hele åbningssæsonen – Anne D planlægger 

Og så har vi jo som sædvanligt ideer nok – fx Sommerskole, weekendkurser. Men måske behøver vi 

ikke have alting i 2022! 

8. Eventuelt 

HUSK at se i kalenderen når ting planlægges så vi er opmærksomme på andre ting. Der må gerne 

foregå flere ting samtidigt på museet, men helst koordineret. 

HUSK at sætte ansvarlige på alle aktiviteter – hvem henter ved bussen, hvem bestiller kaffe, kage… 

Aftenskoleudvalget mødes 1. dec. Kl. 17 

 

 

 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/evaluering-efteraarsferie-25-10-2021/

