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Årsberetning, Hørvævsmuseet 2020. 

2020 har for Hørvævsmuseet været i coronaens tegn. Det har været en speciel, sær og 

anderledes periode end det vi har oplevet før. Covid-19 har styret samvær og fællesskab, 

samt det at drive museum og aftenskole.: 

Så vidt vi ved kom vi gennem året uden at nogen af museets frivillige blev smittet, på trods af 

at vi repræsenterer den gruppe der skulle passes på. Vi efterlevede udmeldte restriktioner og 

havde kontakt til hinanden og forsøgte så vidt muligt at opretholde museet som et aktivt sted. 

Det betød at vi holdt virtuel kontakt, planlagde aktiviteter for kommende sæson, vedligeholdt 

museet og gjorde klar til sæson 2021. 

I 2020 var der gæster i hele den åbne sæson, som dog først startede 9. juni. Der var gode 

udstillinger – både som temaudstilling og cafe udstillinger. Vi åbnede cafeen alternativt uden 

duge på bordene, så vi bedre kunne spritte af, holde rent og alligevel skabe hygge for dem 

som kom i cafeen.  

Vi har holdt levende lørdag hele sæsonen, og vævekursus i september, hvor Anne Grete 

Anderson underviste i væveteknik, et godt initiativ for det planlagte vintervæve kursus 

2020/21. Desværre fik coronaen her den indflydelse, at vi ikke kunne gennemføre det 

sædvanlige vævekursus. 

I 2020 fik vi afsluttet TUS-projektet, som ikke førte frem til etablering af nye lokaler på 1 sal. Vi 

tog afsked med Isager Arkitekterne, nedsatte en lokal arbejdsgruppe, der arbejdede med de 

bevilligede fondsmidler.Indtil nu er projektet kommet langt frem, og vi forventer at vævesalen 

etableres og åbnes i august i år. 

Så er det tiden til at tænke kreativt, hvor godt kan vi udnytte de muligheder som denne 

tilbygning giver. 

I 2020 blev økonomien udfordret. Vi afregnede med Isager Arkitekterne for TUS –projektet. Vi 

fik udfordringen, hvordan kan vi få indtjening i en tid med Covid-19. 

Skoletjenesten tegnede i 2020 godt, vi havde alle 16 dage booket med skoleklasser, samt en 

venteliste for klasser der gerne ville komme, hvis der blev en mulighed. Vi fik gennemført to 

skoledage, og måtte så aflyse 14 planlagte dage på grund af et generelt stigende corona 

smittetal i Danmark. 
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Desværre fik vi i 2020 ikke den oplevelse at nyde efterårsferien sammen med børn/forældre 

og bedsteforældre.  Så vi har en kvote til gode i 2021 og håber på at det kan lykkes. 

Vores indtægt i 2020 blev suppleret med 32.000 fra forårets corona -hjælpepakke idet vi er 

registreret som en produktionsvirksomhed med et kulturelt formål. Vi fik samlet set en 

negativ balance i regnskabet i 2020 på 67.000 kr. bl.a. med årsag i det afsluttede TUS -projekt. 

Såfremt vi ikke havde valgt at afslutte TUS projektet ville vi have haft en positiv balance på 

godt 20.000 kr. 

Museet har tradition for en udflugt for frivillige hvert år i oktober måned.  I 2020 kunne dette 

ikke gennemføres ”som vi plejer”. Aktivitetsudvalget arrangerede derfor på kreative vis udflugt 

til Glavendrupstenen på Nordfyn, og efterfølgende spisning og oplevelser på Ditlevsdal 

Bisonfarm. 

 Julefrokost i december blev ændret til ”Pose/kuvert-frokost ” krydret med afspritning, god 

afstand, visir og mundbind. Humøret var højt og posens indhold meget delikat. 

Vi fik ikke holdt Julemarked, men holdt alternativt julesalg i butikken i oktober og 

november/december hver mandag/onsdag og solgte godt, især af egne varer og oldmors 

artikler/-markedssalg. Interesserede fandt os, det virkede godt. Så kom en stille periode lige 

før jul, og der var meget få fysisk tilstede på museet.  

Vi tog i 2020 afsked med Tove Reindel. Tove Reindel har haft stor betydning for museets 

grundlæggelse, hvor hun sammen med sin ægtefælle Kurt Reindel har været en forudsætning 

for, at museet blev etableret. Tove Reindel kom sammen med Kurt Reindel på museet 

gennem 25 år til glæde for frivillige og medlemmer. 

På årets næstsidste dag tog vi helt uventet afsked med Vagn Pedersen. Vagn vil blive og er 

savnet. Han betød meget for museet med sit gode humør og mange ideer, muntre 

kommentarer samt store indsigt i maskiner og reparation af gamle maskiner, det at fremstille 

de mest specielle ”emner” i metal. Vagn gav ikke op, han så udfordringer foran sig og 

arbejdede med nysgerrighed og viden der gav resultater og glæde til omgivelserne.  

Museet skylder alle frivillige er tak for at de har været der og er der. De frivillige er sammen 

med medlemmerne museets nerve og forudsætning for eksistens. 

Også tak til Ellen Jensen på kontoret, som har kædet det så smukt sammen for aftaler, 

museets drift og administration.  


