
Evaluering af Hørdagen 24. september 2022 

Foto: Lotte Helle 
 

Lis bød velkommen til de fremmødte. Endnu engang (det er femte gang vi 
har Hørdag på HVM) var vejret med os: Lidt overskyet men uden regn, før 
vi trak indenfor til afrunding på dagen. 
Der var nok ca. 40 til 50 folk da vi var flest. Der var jo 10 med fra 
brændenældekurset og en del almindelige gæster var også med en del af 
eftermiddagen. 
 
Program: 
 
13 - 14: Karsten Vissing fortalte om forberedelse af det 200 kvm såbed, 
såningen og væksten på Skovvej 47. Ulla supplerede med oplysninger om 
ruskning og rødning. En del bidrog med spørgsmål og beretninger om 
deres egne erfaringer. 
Birthe Reimers fortalte om sin dyrkning i 22, hvor hun havde gjort forsøg 
med at så forskellige sorter frø. Forskellen på spiring og højde viste sig at 
være minimal.  
Ellen Bangsbo fortale om brændenælden og dens evne som spindefiber. 
De tilstedeværende tog livligt del i fremlæggelserne med spørgsmål og 
egne erfaringer 
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KL 14 til 16. De 5 ”stationer”, alle med bryde, skætte og hegler blev brugt 
flittigt. Mange havde medbragt deres eget rødnede hør og fik noget af 
det forarbejdet. Mens andre prøvede kræfter med noget af HVMs 
rødnede hør. De to timer var meget tilpas. 
 
Kl. 16 til 17 var vi ca. 20 samlet i foredragssalen ovenpå. 
Lotte Helle fortalte om det nordiske projekt 1kvm hør og  FORAs og HVMs 
rolle. FORaA har lavet et landkort, som viser, at 74 d danskere har dyrket 
mindst 1kvm hør. En del adresser er nok ikke kommet frem. 
FORA og HVM har planer om at fortsætte projektet også i 2023. 
Næste webinar er den 14. marts 2023. 
 
Det programsatte punkt med Magnus Bohr måtte desværre udgå, da 
Magnus stadigvæk kæmper med senskader af corona. Vi håber meget at 
se ham til næste hørdag. 
 
Deltagerne havde enkelte ønsker til de næste hørdage, hvilket fremgår af 
slutkommentarerne.  
Lis sluttede af med at takke for dagen og mindede om nogle aktiviteter, 
som gæsterne kunne have interesse i at deltage i. 



Rokketræf den 29. oktober2022 
Kursus i spinding på håndten den 5. november 2022 
Møde om fremtidige tiltag i forbindelse med 1 kvm hør den 14. 
november 2022 på HVM kl. 10 
I øvrigt blev alle opfordret til at følge med på HVM hjemmeside 
 
Hvad var godt ved Hørdagen 2022: 
- God reklame, både på Facebook, hjemmeside og presseomtale. 
- Fint samarbejde med FORA/Lotte Helle 
- Det er godt med tilmelding og forudbetaling. 
- Brændenældekurset giver et ekstra løft. 
- Kaffe hele dagen, og  køb af anden forplejning i cafeen fungerer OK 
- Deltagerne kan deltage i en rundvisning 
- De 5 ”stationer” er passende. 
- De havde travlt i cafeen og ved rundvisning. Men 4 i cafeen og 1 

rundviser er OK 
 
 
Hvad skal/kan rettes ved fremtidige hørdage: 
- Der var ikke rigtig styr på hvem der deltog. Fik alle betalt? 
- Mere hjælp ved stationerne er på krævet. En hjælper ved hver station. 
- En gennemgang af bryde, skætte, hegle processerne  
- Måske ”nybegynderne” kunne inviteres til en times orientering før det 

fælles program? 
- Fint at der er floskel på programmet for Hørdagen i foråret og i 

efteråret. 
- HVM-rapporten, som man kunne bestille og få tilsendt forsvandt lidt i 

travlheden 
- Lotte Helles brug af power point mislykkedes. Vi kunne simpelthen 

ikke betjene apparaturet. Flovt! 
- Det ville være dejligt, hvis flere frivillige fra HVM havde kunnet 

deltage. Og/eller Hørgruppen skal inddrages noget mere 
- Vi skal holde et forberedelsesmøde med hjælperne 
-  Vi skal organisere et oprydningshold 



- Vi skal bruge vores mikrofonudstyr. 
- Vi skal kontakte deltagerne fra 2022, om de vil være med i 

”Hørgruppen”, som vi så løbende kan sende eventuelt interessante 
høroplysninger til 

 
Andre ønsker fra deltagerne: 
 
- Foredrag med f.eks. Tanja Gothardsen om bæredygtighed 
- Kursus i at lave papir af hør. En deltager, Papirmageren Astrid 

Bergstedt. E mail: bergstedt@outlook.dk tilbød sig. Tel. 61340465 
- HVM vil stille redskaber til rådighed. Man forudbestiller nogle timer, 

hvor redskaberne er til rådighed. Mod betating. Senere endes vi om at 
100 kr. i timen kunne være relevant. 
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Ulla og Lis. 26. september 2022 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


