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til samarbejdspartnere og interessenter 

Indbydelse
ang. møde den 21. januar 
kl. 10-12 på Kattrup Gods

I 2015 vil Foreningen Vævere i Vestsjælland sætte alle sejl til for at nå sit mål:

»At brande Vestsjælland som et epicentrum for Vævehånd-
værket og dets potentialer, både som lokal beskæftigelse og 
som turistattraktion«.

igesom Bornholm markerer sig ved sine keramikere, Tønder ved sine knip-
lersker og Ebeltoft ved sine glaskunstnere, kan Vestsjælland markere sig 

ved en unik ressource, der består af omkring 200 fastboende vævere og af det 
sublime vævehåndværk, som i århundreder er udøvet på egnen.

Væverne indgår i mange samfundsmæssige sammenhænge, fx som producen-
ter af boligtekstiler, som kunsthåndværkere, kunstnere og udstillere samt som 
undervisere af såvel raske som handikappede børn, unge eller voksne. Samti-
dig fastholder og udvikler de en kulturarv og bærer den med ind i fremtiden, 
hvilket foreningen understøtter.
 Foreningen arbejder således for at styrke Vestsjællands omdømme som et 
attraktivt område i både befolkningens, arbejdskraftens og turisternes øjne. 
Derfor ser vi frem til samarbejde med endnu flere af egnens kultur- og formid-
lingsinstitutioner, turistkontorer, foreninger og markante enkeltpersoner, idet 
vi ser et åbenlyst interessefællesskab.
 Konkret håber vi i 2015 at få etableret Vævernes Hus, hvor vi kan levere 
„levende kulturformidling“ i form af arbejdende værksteder og formidling af 
gode historier om egnens personer og kulturarv.

Vi har allerede søsat en række „vilde“ projekter, som vi håber vil interessere jer. 
Derfor indbyder vi vores nuværende og kommende samarbejdspartnere og in-
teressenter til et møde, hvor vi præsenterer et udsnit af foreningens projekter.

Idet vi håber at se jer på Kattrup Gods, ser vi frem til at høre fra jer senest den 
15. januar (tilmelding).
 Vel mødt onsdag 21. januar 2015 kl. 10-12.
Mødet holdes i Konferencesalen, Kattrup Gods, Kattrupvej 18, 4450 Jyderup.

    På vegne af Vævere i Vestsjælland og med venlig hilsen
      
        Gitte Karlshøj
        Formand, væver og designer 
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Mødets punkter

 10.00 Velkomst, kaffe og kage

 10.15 Præsentation af 4 udvalgte projekter: 

 Kalundborg Korsriddertapet 
 Samarbejdspartnere: Museum Vestsjælland afd. Kalundborg Museum, 
 Kalundborg Museumsforening og tegner Claus Muldstrup

 Nekselø – Vævernes ø  
 Samarbejdspartnere: Museum Vestsjælland afd. Holbæk Museum, 
 Holbæk Museumsforening og VisitOdsherred (Gode historier) 

 Kirketekstiler 
 Etablering af fire vævegrupper, der dækker alle vævetyper til brug for 
 kirketekstiler, såvel præstens klædninger som kirkens udsmykning

 Vævernes Hus 
 Samarbejdspartner: Godsejer Anders Møller, Kattrup Gods 

 11.00 Pause 

 11.15 Drøftelse af samarbejdsmuligheder 

 12.00 Afrunding


