
 

Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg E-mail: kontakt@hørvævsmuseet.dk 

Tlf.: 64 72 28 85, ma.-fr. kl. 9 -12 og i museets åbningstid Hjemmeside: hørvævsmuseet.dk 

SEnr.: 17067494 Fynske Bank Konto: 6851 1012483 

Rundvisermøde 3. november 2021 kl. 10 i Mødelokalet på Hørvævsmuseet 

Bestyrelsen og Kirstine er inviteret til at deltage. 

Til stede: Lis B, Lone B, Bodil L, Bent B, Niels J, Helen L, Torben, Marianne N, Else H, Ole og Kirstine. 

Afbud fra: Anders H 

Referat 

ad 1. Rundvisning i 2021 – erfaringer 

Vi rundvisere er enige om at rundvisningerne fortsat skal være inkluderet i entreprisen – det er 

væsentligt for gæsterne og for museet, en del af vores dna. 

Næsten alle gæster tager imod tilbuddet om rundvisning, undtagelser er gæster der har besøgt 

os mange gange samt enkelte der foretrækker at gå rundt selv. 

 

Ved grupperundvisninger med 25 personer kan det være svært for de bageste. Holdstørrelsen 

bør være 15, max 20, for at sikre god kontakt med alle. Grupper på 50 bør deles i tre hold. Dvs. vi 

skal koordinere meget nøje hvor længe man bruger på hvert punkt – eller lave faste punkter hvor 

én rundviser står og lade holdene cirkulerer mellem os. Vi diskuterer det igen ved næste rundvis-

ningsmøde. 

 

Hørvævsmuseets skilte ved de enkelte maskiner bør suppleres med mere information – måske 

historiske tavler (gerne med en del tekst) fx på den tomme væg ved Mules Hjørne og/eller forny-

else af de mapper der står fremme. Helles materiale som er oversat til engelsk og tysk kan bruges 

som udgangspunkt. Marianne og Lis sørger for det. 

 

Samarbejdet med Skoda om fordelingen af grupperne fungerer vældigt godt. Døren mellem ud-

stilling og håndvæverum skal lukkes så der ikke er umiddelbar adgang til de rundvisninger der er 

i gang.  

  

Bestyrelsen har aftalt et møde med Skoda. Rundviserne foreslog at Ulrich Rantzau inviteres med 

så koordinering af rundvisninger hvor Slottet er med også kan inddrages. 

ad 2. Rundvisning i 2022 

Niels har talt med Skoda og Lilleskov Teglværk om samarbejde, fx med brug af Skodabussen. 

Omkring Pinsen kan Skodabussen komme i funktion til pendulkørsel mellem skinnecyklerne og 

Krengerup. Obs: der skal være styr på tilladelser og forsikringer. 

 

Niels forslår at der bliver stillet cykler op ved Galaksen i Nårup så skinnecyklister kan holde en 

pause fra skinnecyklingen og fx cykle til Hørvævsmuseet og Skoda. Caféen og museerne skal i så 

fald være bemandet tidligere på dagen.  

Ole og Else tager ideen om cyklerne op på Netværksmødet i Udvikling Assens. 
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TUS-visionerne lever godt – der er gang i mange kontakter lige nu. Måske er det resultat af benar-

bejdet omkring udviklingen af det store projekt vedr. udbygning af Hørvævsmuseet. Fx har Ama-

lie Smith lavet optagelser til en film om Jacquardvæve til udstilling i Holstebro, Korup TV har lavet 

optagelse om hørberedning, studerende fra Det fynske Kunstakademi har været på et aktiv be-

søg, de kunstnere der deltog i Assens Kunstråds ”Artist in Residence” har besøgt os og inddraget 

hør i deres projekter… 

 

Kirstine er foreløbig på Hørvævsmuseet i 4 ugers virksomhedspraktik, hun vil gerne bruge sin vi-

den og erfaring til formidling på Hørvævsmuseet. Se Kirstines oplæg. Kirstine oplever Hørvævs-

museet som et godt sted takket være mange frivillige som alle tager et reelt ansvar. 

 

Vi rundvisere vil meget gerne være med til et samarbejde med Kirstine omkring et projekt, der 

kan søges lønmidler til. Vi mener det kan blive til et stort plus for begge parter. Vi tror på samar-

bejde mellem frivillige og lønansatte/projektansatte – vi skal blot være bevist om dilemmaet og 

italesætte det tydeligt.  

 

Projektet skal defineres og udføres sammen med udvalgene på Hørvævsmuseet. Ole, Bodil, Mari-

anne vil sammen med Kirstine udarbejde et oplæg som rundviserne mødes og drøfter torsdag 

11. november kl. 10. 

Referent: Else 


