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Referat af fællesmøde 2. november 2022, kl. 12-15 
Tilstede: ca. 45 personer ud af de 82 frivillige på Hørvævsmuseet. 

Referent: Else 

Dagsorden  

1. Orientering om sæson 2022 indtil nu, bestyrelsens arbejde og planer – Ole 

Vi holder fællesmøde hvert år når sæsonen er slut. 

Se Fællesmøde 2. november 2022 slides 

2. Drøftelse i grupper  

 Det bedste ved at være frivillig på HVM 

 Det er sjovt 

 Man får lov til at finde sin egen plads 

 Man kan komme med de evner man har 

 Andre har tillid til en og går altid ud fra man yder sit bedste 

 Man mødes med forskellige mennesker 

 Det er en meningsfuld aktivitet som har et fælles formål 

 Museet forandrer sig og man er med til at skabe de forandringer 

 Der er rum for snak  

 Der er en positiv og meget social ånd, alle siger fx godmorgen 

 Der er rare og gedigne omgivelser 

 Hvordan blev du modtaget som ny frivillig? 

 Positivt, men: 

Man kan være lidt ensom som ny. 

Det kan være svært at opsøge viden, at få nyheder og informationer der er rele-

vante for en. 

Det kan være svært at finde sin plads. 

Det kan være svært at vide hvad der forventes af en. 

 Hvad kan gøres bedre? 

 Nye frivillige, der har meldt deres ankomst bør registreres som frivillig på forhånd. 

 Der bør være et navneskilt parat til en ny – husk at give Kirstine besked. 

 En mentor bør tage imod nye, fortælle om kulturen mm og hjælpe dem med at 

finde ud af hvor deres interesser kan bruges. Så man bedre hen ad vejen kan 

finde ”sin plads”. 

 Det ville være rart hvis alle altid gik med navneskilte. Det tager lang tid at lære alle 

at kende. 

 Lav en opslagstavle med billeder af alle frivillige – hvem er hvem og hvad laver de. 

 Kunne der skrives køreplaner for hvad man gør – navnlig i butik og café. 

 De nye skal vide hvor og hvordan man finder informationer, udvalgsreferater mm. 

 Alle bør være opmærksom på nye der ser usikre eller søgende ud og fx indbyde 

dem til at deltage i det man skal i gang med. 

 Man skal være opmærksom på at alle frivillige skal have beskeder og nyheder, ikke 

kun dem der kommer man- og onsdag. 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-content/uploads/2022/11/Faellesmoede-2.-november-2022-slides.pdf
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 Et månedsblad ville være dejligt. 

 Og så efterlyses et rundviserkursus – men se nedenfor under ”Rundvisning og 

vagtplan”. 

3. Hørgruppen fortæller om årets aktiviteter og resultater (Lis, Ulla R.) 

Lis fortalte at en af Hørvævsmuseets skabere, Gunhild Berg, i årevis efterlyste at vi kom i 

gang med at dyrke hør. Hun sørgede fx for at butikken sælger hørfrø i små poser til 1 m2..  

Nu har Hørvævsmuseet i to år dyrket hør på 200 m2 på Skovvej 47 på Vissing Jacobsens 

jord.  

Hørgruppen har lavet en rapport der kan fås via Kirstine. 

Vi høstede 760 bundter, opbevarede det i Metas lade, Ullas garage og flere andre steder. 

Så fremover vil vi nøjes med 50 m2. 

Hørren er siden blevet knevlet, den gav 36 l frøskaller plus 2,6 kg frø.  

Hørren er dugrødnet eller vandrødnet, tørret i solen eller over bål. Der mangler stadig 128 

bundter som skal rødnes i sne til vinter (!) eller på græsset til foråret. 

Derefter skal hørren brydes, skættes og hegles. Alle inviteres til at deltage nogle dage hvor 

vejret er godt. 

Hørvævsmuseet deltager i det nordiske projekt ”1 kvm hør” hvor folk opfordres til at så 1 

kvm. i deres køkkenhave. Hørvævsmuseet er blevet promoveret ved at vores frøposer og 

vores hæfte om hørdyrkning er sendt ud til deltagerne i projektet. Vi deltager i det igen 

næste år. 

I 2 år har vi holdt hørdage for at udveksle erfaringer. Og folk kunne komme med deres 

egen hør og bruge vores redskaber. 

Se billeder her: Hør 2022 - slides 

Obs: alle inviteres til møde den 14. nov. kl. 10 har vi mødes med Fora på Hørvævsmuseet 

for at snakke om den fremtidige formidling. 

4. Gennemgang af udvalg, herunder formål og opgaver samt valg af medlemmer 

Her opdaterede vi udvalgene. Men man kan tilmelde sig løbende til alle udvalg – eller må-

ske blive headhuntet… 

 Aftenskole (Else) 

Udvalget udvider antallet af kurser siden vi har indviet væveloftet - fra 165 lektioner i 

2021 til 503 i 2022, og i 2023 søger vi om støtte til 42 kurser med i alt 649 lektioner. 

Udvalget består fortsat af Anne L, Anders H, Christina H, Hanne H, Kirstine L, Lene O 

samt skolelederne Bent B og Else, der er fødte medlemmer. 

 Aktivitet (Lis) 

Udvalget arrangerer opmærksomhedsskabende aktiviteter, arrangerer udflugt, afhol-

der 2 foredrag både forår og efterår, arrangerer evt. markedsdag, museumsdag, fåre-

dag, fiksedag, efterårsferie, julesalg. 

Udvalget modtager gerne forslag  

Aktiviteterne i efterårsferien evalueres 7. nov. kl. 12 – alle inviteres til at deltage! 

Udvalget består af: Lis B, Jonna S, Anne D, Lisbeth AN, Ulla R og Mette J. 

 Butik (Lone) 

Udvalget består af alle der arbejder i pudsestuen – der er desuden nogle eksternt 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-content/uploads/2022/11/Hoer-2022-slides.pdf
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tilknyttede frivillige som mest arbejder hjemmefra. 

Butikken vil vurdere varerne og evt. regulere priserne op inden næste sæson. 

Udvalget består af Lone B, Helen L, Gitte H, Gunhild G, Aase N, Karin K, Jette LH, Inga C, 

Lis M (+ eksterne) 

 Café (Bodil) 

Udvalget organiserer cafeens drift, indkøb og salg, herunder bestille smørrebrød og 

andet til grupper. 

Museet har nu fået alkoholbevilling. 

Udvalget består af Birthe og Bodil – og det er tilstrækkeligt med to personer. 

 Maskiner (Anders) 

Udvalgets opgave er at holde maskinvævene i gang (pt fungerer 4, snart 6). Herunder 

at vedligeholde vores hulkort og indkalde folk til at hjælpe med kædeskæring, også for 

at flere får lært denne proces. 

Udvalget består af Bent B, Anders H, Niels J og Torben N 

 PR (Ole) 

Udvalget laver markedsføring generelt. Vores møder er ofte meget ad hoc – vi handler 

når noget viser sig nødvendigt. Men indimellem sætter vi os da ned og planlægger ar-

bejdet. 

Udvalget består af Ole G, Else H, Lis B, Christine HL og Kirstine L 

 Rundvisning og vagtplan (Birgit) 

Der har været mange gæster i år og det har af og til været svært at finde vagter. Vagter 

i butik og café bør nok regne med mindst 3 vagter pr måned, så man holder sig a jour 

med hvordan tingene gøres 

Planlægningsmøde den sidste onsdag hver måned kl. 11 i marts til september. Første 

møde i 2023 er 29. marts. 

Der planlægges kursus for nye rundvisere efter nytår. Skriv jer på sedlen på opslagstav-

len 

Forslag: send spørgsmål til alle aktive om at blive cafévagt – fx er Skoletjenesten jo ikke 

aktiv i sæsonen, måske kunne nogle fra Skoletjenesten tænke sig at være aktive i ca-

féen. 

Udvalget består af: Birgit K, Lone B og Litte 

 Skoletjeneste (Anders) 

Vi har 25 frivillige der dækker dagene i Skoletjenesten. Vi har nu "åbent" én dag om 

ugen fra uge 43 til påske. Det gør det nemmere at finde vagter. 19 ud af de 20 mulige 

dage er nu aftalt med skolerne. 

Udvalget holder styr på væve, garn, symaskiner og aftaler med skolerne. 

Udvalget består af: Anders H, Gitte H, Lene O og Hanne H. 

 Registrering (Marianne N.) 

Udvalget registrerer i 3 kategorier. 

1. Tekstiler som er bevaringsværdig, registreres og gemmes i vores magasin. 

2. Tekstiler til Oldemors klædeskab. 

3. Tekstiler og andet til markedsdag. 

Udvalget mødes ofte på tirsdage og torsdage, der er der plads og ro på museet. Det er 
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et godt hold, som arbejder fint sammen 

Udvalget består af Marianne N, Lene O, Britta J, Kirsten B, Marianne K og Ellen W 

 Udstilling (Bodil) 

Udvalget efterlyser nye medlemmer med kontakter til kunstnere. 

Og kom endelig med gode ideer til udstillere som kan bruges på museet til udvalget. 

Læg fx kunstnerens visitkort eller anden beskrivelse i mappen til udstillingsforslag på 

kontoret. Husk navn og dato på dagen den lægges i. 

Udstillingsplanen for 2023 ligger helt klar, Caféudstillinger for 2024 er næsten planlagt 

og årsudstillingerne er fastlagt frem til 2026. 

Udvalget består af: Bodil L, Anne D, Kirsten R, Karen H, Marianne N og Jette LH 

 Bygge- & Anlægsudvalg samt Museumsudvalg 

Bestyrelsen skal afgøre om vi skal have disse udvalg 

5. Indtryk fra vævemessen i Halmstad (Else) 

Else viste en meget usystematisk samling billeder af pæne, interessante, mærkelige ting 8 

personer fra Hørvævsmuseet (Anders, Bent, Bodil, Else, Gitte, Lene, Katrine og Marianne 

S) oplevede på ”VÄV 2022” i Halmstad 22.-23. sep. 

Se Halmstad - slides  

6. Forslag og ideer til fremtidens HVM – stort eller småt, på kort eller på langt sigt. 

Drøftelse i grupper 

 Medlemskartotek med billeder og arbejdsområde på hjemmesiden 

 Idekasse ved kontoret 

 Museumsbesøg på Hansemuseum i Lübeck, udstillingen ”Guter Stoff” om uld og hør – 

indtil 23.4.2023 

 Museet skal følge med tiden så der skal tænkes på digitalisering.  

Skoda Museet bør også tænkes ind i den digitale verden hvis de ønsker det 

 Julemarked i 2 weekender?? Det kræver meget personale.  

Første weekend er for tidligt. 

 Pjece til nye frivillige med oplysninger 

 Nyhedsbrev!! 

 Udflugter ud af huset i grupper – Galleri Langager, Filosoffen 

 Levende lørdage: 

Demonstration af vævene. 

Er der regler for at vise vævene? 

 ”Prøvevæve” 

 Medlemspleje!! 

 Levende lørdag – meld lige ud at man ved hvem der kommer 

 Levende lørdag – med aktiviteter der indbydes til at deltage, fx hørberedning, knapslå-

ning, spinding, hørdukker, knipling, bolde, flettede bånd og snore. 

Aktiviteter flere frivillige kan stå for. 

7. Eventuelt 

Tak for i dag! Slut kl. 15.15. 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-content/uploads/2022/11/Halmstad-slides.pdf

