
Aftenskoleudvalget d. 4-5-22 kl. 12:30 på Hørvævsmuseet 
Tilstede:  Bent B, Else H, Christina H, Anne L, Anders H og Lene O 

Afbud fra Hanne H 

1. Planlægning af så meget som muligt af sommerens og efterårets kurser mht.  

Aftaler med underviser, placering af kurserne i kalenderen og ansvarlig fra 

Aftenskolen 

a. Blåfarvning v. Anne-Marie Nielsen 10.-12. juni 

b. Plantefarvning v. Anne Marie Nielsen 1.-3. juli 

Bent er ansvarlig for begge farvekurser mindst en gang til – i håb om at vi får et 

fast vådrum indenfor Hørvævsmuseet inden alt for længe. Det vil mindske 

arbejdet MEGET. 

Bent taler med vaskehuset om begge kurser og Brændenældekurset 24-25./9. 

c. Brændenældekursus v. Ellen Bangsbo 24.-25. sep. 

Mangler ansvarlig fra Aftenskolen 

d. Øvrige kurser styres forhåbentlig af underviseren selv, kræver vist ikke en 

ansvarlig fra aftenskolen – måske udover aftaler om lokale mm. 

2. Flg. efterårskurser er ikke planlagt dvs.  der er ingen aftale med underviser, og 

de er ikke datosat. 

Bent, Else og Kirstine kontakter underviserne og laver en koordinering. 

a. Billedvævning v. Katrine Ørnstrup 

obs: Vi har nok mindst 20 billedvævningsrammer 

b. Vi holder ikke kursus i Bayeuxbroderi i år 

c. Strikketeknikken neverkont v. Kirsten Raahauge 

evt. i forbindelse med levende lørdag. 

d. Bogbinding v. Anne-Marie Nielsen  

e. Sprang v. Bent B  

f. Studiekreds i farvning m svampe v. Katrine Ørnstrup som studiekredsleder 

3. Gode ideer mht. andre kurser ol. vi absolut må have her i 2022? 

a. Filtekursus med Mette Østman gerne i forbindelse med levende lørdag 

Vi aftalte at vi ikke tager det i forbindelse med levende lørdag. Vi vil meget gerne 

have et filtekursus på et tidspunkt.  

b. Fix IT – Kirstine snakker med Anne Marie Date om sø 6. nov. 

4. Andet og mere som jeg har glemt… 

Det blev til en snak om kommende kurser. Vi skal have mere broderi, også gerne noget 

med bånd og snore, spjældvæv, og kurser for voksne & børn sammen. 

Samt: Vi snakkede om evt. etablering af vådrum nedenfor for pudsestuen 

5. Evt. 

Vi vil bede underviserne om at huske at tage billeder vi må bruge som PR og til senere 

kurser – eller opfordre kursisterne til at sende billeder.  

Billeder af produkterne er rigtigt fine. Hvis der er personer på billeder skal vi sikre 

tilladelse inden offentliggørelse! 

 

Referat: Else 


