
Møde om efterårsferie onsdag 28. august 2019 kl 12 på Hørvævsmuseet 

Tovholdere for aktiviteter mm 

 Båndvævning i håndvævelokale 
Tovholdere: Ellen M ellenmkristensen@gmail.com og Bent bille.glamsbjerg@gmail.com 

 Børneværksted nær cafeen (med fx Kumihimo/flettehjul, slentre, slynge, tegnebord…) 
Tovholder: Jonna jonna.stenbeak@hotmail.com  

 Rammevævning i håndvævelokale ved vinduerne 
Tovholder: Ulla H ullaholm50@gmail.com  

 Bolde og knapper  i udstillingslokalet  
Tovholder: Anne D drabaek@privat.dk og Katrine Ø (hverdagene kl 14-17) katrine@ornstrup.dk 

 Knipling i Mules hjørne  
Tovholder: Else J else7jensen@hotmail.com  

 Hørberedning i maskinhallen 
Tovholder: Lis B lg13brandt@gmail.com  

 Præsentationer i udstillingslokalet af tekstile aktiviteter, fx broderi, spinding, vikleprøver, strik, 
brikvævning …  
Tovholder: Kirsten R kirsten-r@hotmail.com  

 Daglig ”overordnet ansvarlig” som svæver over vandene (holder øje med at alle værksteder bliver 
bemandet, præsenterer mulighederne for vores gæster – nogle af dem skal have et kærligt puf for 
at se og vælge mellem alle mulighederne, servicerer værkstederne med kaffe og kage, …)  
Tovholder: else@hobye.dk 

Referat 

1. Kort gennemgang af alle boldene vi har i luften 
Vi gik igennem værksteder: 
Alle tilkendegav at der er styr på det hele og at der vil være styr på bemandingen når vi når til 
efterårsferien. 
 
Tovholderne bedes sørge for evt. særlige varer i butikken til efterårsferien: kits, redskaber, … 
 
Lister med bemanding skal sendes til  else@hobye.dk senest 4. oktober så der kan laves en samlet 
liste – listen fra sidste år er vedhæftet. 
 

o Værksteder og Præsentationer: 
Bold (et stort klapbord), børneværksted (et stort klapbord) og præsentationer (tre små 
runde borde) i udstillingslokalet 
Bord til tegning og farvelægning ved bedsteforældres og andres hjælp dog andet sted (?) 
Båndvævning, rammevævning og knipling (Mules hjørne + et stort klapbord) i 
håndvævelokalet 
Knapper i pudselokalet i hverdagene kl 14-17 – ellers bestyrer Anne D knapmaskinen 
Hørberedning og dukkefremstilling i maskinhallen 
OBS: der skal være godt lys ved de forskellige arbejdspladser, måske noget med løse 
batteri-LED-lamper… 
 

o Cafe med æbleudstilling, æblekage 
Niels bedes tage sig af æbleudstilling. Der skal også være æbler til gæster (cafeudvalget 
afgør om det er æbler til salg eller de foræres væk). 
Aktivitetsudvalget har kontakt med æblefestivalen. 
 

o Rundvisning og film 
Vagtplanudvalget sørger for rundvisere 
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Sørger Ole og Niels for film? 
 

o Udstilling (duge, dækkede borde og foldede servietter) 
Karen H og Marianne N sørger for duge og broddækning, Helen og Ullas veninde Mirjam 
folder servietter til montre og borde 
Udstillingen laves mandag eller onsdag i uge 41. 
Snakker med Ole og Ellen om skiltning 
 

o Skiltning på museet 
Ole bedes sørge for skilte til værkstederne 
 

2. PR - se vedhæftede plakat 

PR-udvalget bedes sørge for PR som sædvanligt: pressemeddelelse, Facebook, Instagram, 
Kultunaut.  
En artikel i Fyens Stiftstidende under Kultur, eller lidt radio / TV- promovering ville være en dejlig 
ting. Marit SJ prøver at udnytte sine forbindelser. 
 
Uddeling af plakater og foldere fra midten af september:  
 Aarup – Ellen M 
 Ørsted – Lone 
 Hårby – Marianne 
 Kerteminde – Katrine Ø 
 Midtfyn – Marit 
 Tommerup – Niels? 
 Assens + alle biblioteker – Else 
 Glamsbjerg - ? 
 Vissenbjerg - ? 
I er velkomne til at hente flere flyere og plakater på Hørvævsmuseet. I kan også finde den på 

hjemmesiden som pdf-fil her: hørvævsmuseet.dk/efteraarsferie-2019 

3. Andet – det jeg har glemt 
Referatet her sendes til alle aktive med en opfordring om at melde sig til tovholderne hvis man vil 
lege med – en eller flere dage. 
I et nyhedsbrev til alle nyhedsbreve-modtagere må der også godt laves en opfordring til at deltage 
som aktive i efterårsferien. https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-content/uploads/2019/08/Referat-
af-møde-om-efterårsferie-28.8.2019.pdf 
 

4. Evt., herunder næste møde 
Vi sætter borde og væve op ons 9. oktober kl 12 – dem der har mulighed for at komme… 
 
Sidste søndag kl 17 mødes de der har tid og lyst som traditionen byder til et glas vin eller lignende 
i cafeen til en kort evaluering. 
 
Evalueringsmøde af hele ugen for alle: Onsdag den 30. oktober kl 12 på Hørvævsmuseet 
 

Referent: Else 
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