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Rundvisermøde 30.3.2022 
Tilstede: Anders, Mette, Lis, Bodil, Niels, Marianne, Lone, Else, Torben, Bent og Kirstine 

Afbud fra Helen 

Vi havde ingen dagsorden, men her er lidt af resultaterne af vores snak: 

1. Vi indfører faste rundvisningstidspunkter kl. 13:30 og 15:00. 

Det skal evalueres efter denne sæson 

De faste tider skal annonceres på hjemmeside og med skiltning. Cafévagterne skal vide 

det. 

2. Husk rundvisninger må ikke være for lange 45-50 min. 

Særlige grupper kan selvfølgelig få længere rundvisninger. 

3. Rundvisningen skal gerne koncentrere sig om vævene og hørren. 

Til gengæld vil vi lave en quickguide med om Hørvævsmuseets historie og lidt om hvad 

det er blevet til nu, måske lidt vævene på dansk, engelsk og tysk.  

Kirstine ser på indhold, format og priser 

4. Der må gerne være information om de enkelte væve ved vævene ved maskinhallen 

5. Vi forsøger at lave en samling af materiale til nye rundvisere bl.a. med en ordliste og 

titler på diverse til videre læsning. 

Kirstine 

6. Vi er enige om at rundvisningerne ikke skal ensrettes. Det er kun en fordel at vi er 

forskellige som rundvisere og laver rundvisning hver på vores måde.  

Der er også forskel på hvor mange sprog vi hver især kan klare. Men husk: vi lover 

ingen steder at der altid er rundvisere til stede som kan klare flere sprog OG omvendt 

er mange udenlandske turister meget taknemmelige for at få lidt forklaring også 

selvom vores engels/tysk ikke er perfekt! 

7. Husk: Trykluftsanlægget kan slukkes på den røde knap. 

Det slukker anlægget i 4 timer, så vi skal ikke tænde igen 

8. Håndvævelokalet: 

Computervæven er stillet op på væveloftet, men computeren står der stadig. Der er 

stemning for at få en computervæv op igen. 

Den ene millingevæv kunne stilles væk (evt. skænkes til Hjemstavnsgården). Bent taler 

med giverne om vi må flytte den. 

9. Vi inviterer kommende og nuværende rundvisere til et grundkursus i april inden de fx 

går med en af de nuværende rundvisere ”som føl” eller er sammen to og to. 

Bodil og Anders arrangerer det 

10. Vi kunne godt tænke os digitale tilbud til vore gæster med flere oplysninger. Det indgår 

i Kirstines projekt… 

11. Evt. 

Vi får mange ting ind som ikke hører til her. Vi rydder op, sælger det eller skænker det 

videre.  
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Vi vil meget gerne have billeder og beskrivelser sendt til kontaktmailen, eller se 

tingene, 

Vi rydder også i det allerede registrerede. Vores interesse er specielt damaskduge. 

Men vi gemmer også fx nyere broderier. 

 


