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Hørvævsmuseet 2021 – Bestyrelsens beretning 

Vi vil indlede med at mindes Gunhild Berg, der døde i august. Gunhild var én af museets 

grundlæggere og medlem af den første bestyrelse. Gennem alle årene var Gunhild meget 

aktiv og rig på idéer – vi savner hendes stille og rolige tilstedeværelse. Hun var aktiv til det 

sidste og døde kun få dage efter at hun havde været med til at ruske hør. Æret være Gunhilds 

minde. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Foreningen 

Der var i 2021 ca. 200 medlemmer af foreningen Hørvævsmuseet på Krengerup, Det er 

nogenlunde det samme antal som året før. Vi er glade for opbakningen til museet og det 

engagement som medlemmerne viser – ikke mindst fra dem der også er frivillige på stedet. 

Som medlem har man gratis adgang til museet og får desuden tilbud om fri entré til 

yderligere 2-3 arrangementer om året. 

Museets almindelige drift 

Besøgstallet på museet er kommet tilbage på sporet efter en nedgang i 2020. Vi havde i 2021 i 

alt ca. 3.500 gæster, heraf som sædvanlig mange grupper, der især i august og september 

vendte tilbage efter lang tids corona-indespærring. Det gav travlhed for rundvisere og ikke 

mindst i caféen, hvor der er langet mange kopper kaffe og frokoster over disken. Vores butik 

har også været flittigt besøgt og vi er efterhånden ved at være godt kendt for de fine og 

unikke varer vi har på hylderne.  

Udstillinger  

Årets temaudstilling var med Anne Marie Egemose og Erik Brandt: ”Hør – skønhed og 

nødvendighed” og i caféen var der i alt fem udstillere fordelt over fire perioder. Vi kan ikke 

vide hvor mange af vores gæster, der kommer på grund af udstillingerne, men der er ingen 

tvivl om at de er med til at vise Hørvævsmuseet som et godt og alsidigt udstillingssted og at 

det supplerer vores øvrige aktiviteter på en god måde.  
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Møder, workshops og foredrag 

Aktivitetsudvalget har sørget for en række arrangementer, nogle af dem i tilknytning til 

udstillingerne og andre med tilknytning til hør. Der er nu en fast tradition for at holde 

”levende lørdag” hvor frivillige på skift viser deres håndværk frem og vi har fået en fast 

etableret hørgruppe, der i 2021 debuterede med et større areal hør og siden har gennemført 

hele processen frem til færdig fiber. Hørgruppen har tiltrukket interesserede fra hele landet 

og er et godt eksempel på hvordan Hørvævsmuseet spreder viden.  

Øvrige arrangementer  

I 2021 fik vi igen mulighed for at lave aktiviteter for børn og voksne i efterårsferien og vi kunne 

gennemføre vores traditionelle julesalg, som i år var fordelt over 2 weekender i november og 

tilsammen tiltrak ca. 800 besøgende.  

Skoletjenesten 

Som én af de få aktiviteter på museet blev vores skoletjeneste ramt af corona, der jo især er 

aktiv om vinteren. Vi måtte aflyse de fleste skoler i begyndelsen af 2021 og det fortsatte 

desværre i efteråret, da coronaen blussede op igen. 

Udvidelsen af museet 

Årets allerstørste begivenhed er ombygningen og ibrugtagning af vores nye lokaler på 1. sal. 

Håndværkerne gik i gang i marts og var – stort set - færdige i september, så det var kort og 

hektisk. Vi tog lokalerne i brug efter efterårsferien og indviede officielt den 24. november. Der 

mangler nogle få poster før vi kan gøre regnskabet endeligt op, men den samlede byggesum 

ender på ca. 3.6 mio. kr. og med tilskud fra fonde på 3.175 mio. og refusion af moms 

forventes regnskabet at balancere. Vi synes vi har fået nogle meget fine og brugbare lokaler til 

de mange aktiviteter vi har på ønskesedlen.  

Vi takker Johanne og Louis-Hansen fonden, A.P. Møllerfonden, Underværker, Møllerens fond 

og Lemvigh-Müller fonden for støtte til dette projekt. 

Aftenskolen 

Aftenskolen har siden sidste generalforsamling været en integreret del af Hørvævsmuseet, 

sådan at vi ikke mere skelner mellem hvilke aktiviteter der hører til i det ene eller andet regi. 

Aftenskolen har haft mange ting at glæde sig over.  Vi har kunnet tage de nye lokaler i brug og 

følt, at de venlige rum lige har ventet på os. Ikke alene kan vi undervise uden at skulle tage 
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hensyn til det øvrige museums årsplaner; vi har også kunnet arrangere flere kurser, vi er 

kommet fri af den lange venteliste vi har haft til vævning, og vi er blevet mere fleksible. Og 

navnlig: vi har nu vævene stillet op fast, så vi ikke mere skal slæbe dem frem og tilbage  ”vi” 

betyder her især Anders og Bent...  

Vi takker for det store arbejde, der er lagt i indretningen af vævestuerne. 

Coronaen har selvfølgelig forstyrret os. Vi måtte aflyse alle tre kurser i foråret 2021. Men 

siden har vi taget revanche sådan at vi i 2021 har haft kurser om plantefarvning, spinding, 

brændenældefiber, pilebarksfletning, løbbinding, strik og vævning både på skaftevæve og på 

de små rammevæve – i alt 140 timers kursus med 68 kursister fra nær og fjern! 

Samarbejde med omverdenen 

Hørvævsmuseet er naturligvis i tæt samarbejde med vores nabo, Skodamuseet, om de mange 

besøg på stedet og i øvrigt om andet af fælles interesse. Vi har også et meget godt og 

konstruktivt samarbejde med Krengerup Gods, som jo ikke mindst har vist sig i år, hvor vi har 

ændret en del i bygningerne her på stedet. 

Assens Kommune er ligeledes en nær forbindelse, især via VisitAssens og UdviklingAssens i 

det hele taget, men naturligvis også på folkeoplysningsområdet i kraft af vores aftenskole. 

Assens Kommune støtter museet økonomisk, i 2021 med 40.000 kr. – tak for det. 

Vi oplever i stigende grad at blive kontaktet af mennesker, der har brug for viden om hør og 

vævning. Det kan være billedkunstnere, vævere, filmfolk, andre museer eller private der er 

nysgerrige. Vi siger så vidt muligt ja til det hele og synes det er spændende at få sådanne 

kontakter.  

De frivillige 

Uden de frivillige var der ikke noget Hørvævsmuseum. Vi er lige nu ca. 75 af slagsen som jo 

altså får det hele til at fungere, og vi har mange funktioner der skal dækkes: Vævning, 

vedligehold af væve, kædeskæring, hørforarbejdning, pudse- og systue, registrering, 

udstillinger, aktiviteter, café, butik, rengøring, pyntning af lokaler, skoletjeneste, kontor, PR 

osv. 

Det hele er vigtigt, og vi er som frivillige drevet af lysten til at være sammen og til at udfylde en 

plads. Vi er hele tiden på udkig efter nye frivillige og vi skal derfor have fokus på hvordan vi 

modtager nye og hvordan fastholder det gode fællesskab. 
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Stillingerne som frivillig er ulønnede, dog er der nogle få privilegier. Der er fri kaffe og brød på 

arbejdsdagene, fri høreværn til væverne, rengøringsdag med frokost (efter endt arbejde), en 

årlig udflugt hvor ledsagere må komme med og en julefrokost.  

Økonomi 

Som det fremgår af regnskabet, kommer vi ud af 2021 med overskud på ca. 80.000 kr. Det er 

meget tilfredsstillende og et kontant udtryk for den store indsats der er ydet.  

Kontoret har siden august været bemandet med Gitte Christensen, som er her 12 timer 

ugentligt og i november var Kirstine Kofoed Langli i virksomhedspraktik i 4 uger: Det gik så 

godt, at vi lige nu har Kirstine ansat på fuld tid i et job med løntilskud og arbejder på en mere 

permanent tilknytning som formidler og projektleder. Vi søger i den forbindelse støtte fra 

fonde. 

Tak til Gitte og Kirstine for jeres indsats. 

Tak til alle frivillige. 

Tak også til den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. 


