
       

Vævernes Hus - udvikling af et turistkoncept og etablering af en turistvirksomhed 

 

Referat fra medlemsmøde om produktion og demonstration til vævefestival samt 
evaluering af MW udstilling i Odsherred 

6. januar 2016 kl. 17-20 
Kattrup Gods, konferencesalen 

 
Deltagere: Hanne, Solvejg, Helle, Kirsten, Sonja, Anette Z, Anette C., Agnete Tram, Gertrud, Gitte, 
Kathrine 
 
1. Gitte fremlagde plan for tekstiler der skal væves op til MW boden til Vævefestivalen 

MW – udsalg anno 1916 
De skal udstilles i forskellige tableauer – spisebord, skab, seng, sofa, stribet silketøj, finvæv – 8 
tableauer. Se nedenfor. 
 
Helle: ordrebog 
Anette Z: mahogni skrivebord – 180x90 cm 
 
Gitte og Hanne køber garn hurtigst muligt 
 
Sonja foreslår håndklæder på en væv og viskestykker på en anden væv – Anette C og Esther vil gerne 
komme ned til Sonja at væve. 
 
Designet af kjolestoffet m.m. blev diskuteret 
De enkelte vævninger skal gennembearbejdes og ligeledes skal helheden også tages i betragtning 
 
Ophængning af silketørklæder – tallerkenrække og flere forslag 
 
Koordinatorer: 

• gobelin – Hanne Jensen 
• bord – Anette C. 
• sengen – Gitte 
• køkkenskabet – Sonja og Kirsten 
• møbelstof – Gitte 
• kjolestof – Helle 
• silkestof – Hanne J-H  
• gardin munkebort – er lavet 

  
2. Vævedemonstration til vævefestival 

- munkebæltevæv i Salen 
- væveværkstedet – stemning af vævning, 2-3 der væver, eller en der fortæller om værkstedet, 

computer med weavepoint, højeste ønske/ide kunne være at vi var i gang med at væve stof til 
Nekselø Kirke og Ubby Kirke (prøver) – luftet reklamen om at vi har bestillinger 

- væve i telt - ? Vævesport v/ Elisabeth, Gertrud har ny ide – som i en boksering, Vævning for børn, 
opretstående væv som alle kunne væve på 
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 Personer: 
- cafeen 
- salen 
- kunsthåndværkermarked 
- væveværksted 
-  

4. Der blev diskuteret noget omkring målgrupper og aktiviteter – afledt af spørgsmål om 
publikumsvæven i udstillingen – aktiviteter for børn eller ej – og hvilke aktiviteter og hvor meget de 
skal fylde. 
Ide: Bente Skat Andersen i et fortæller hjørne (Hanne JH) 
Ide: primitiv væv med børn om en paptallerkner (sonja) 
Ide til speakers corner: Marianne Poulsen om hendes seneste projekt 
Ide: vævning på hullahop ringe set i Kolding (Agnete) 
Ide: over/under forhindringsbane, gå igennem tykke tråde. 

 
Møder igen om produktion: 1. onsdag i hver måned kl. 17-20 – 3. feb., 2. marts,  
 
Referent: Kathrine B. 
 

Plan for udstillingen – MW butik i salen 

Form og stil: Udstillingen skal bære præg af ”anno 1916” i form af inventar og møbler, som kan give indtryk 
af den anvendt stil og farveholdning, men produkterne skal have aktuelle og have appel til vores samtid. 

Indhold 

Udstillingen bygges op over en række 6-8 tekstile tableauer :  

- Et veldækket morgenbord med dug, thehætte, æggevarmere, servietter og service 
- En opredt seng med sengetæppe inkl forliggere, pøller, serveringsbakke osv 
- Et sofaarrangement med et udvalg af  møbelstofbaner og prøver 
- Et skab med køkkentekstiler 
- Et podie med giner med kjoler 
- Et tableau med silkeprodukter 
- En væv med munkebort-opsætning ved et vidue med et opsat gardin 
- Et langt gammelt bord som fungerer som ”disk”, hvor orderbogen, pengekassen ligger 

 

Alle tableauer står på podier for at vise, at det er en udstilling. Giver mere andagt, hvis det hele ikke er ”i 
øjenhøjde”. 

”røre-ved-prøver ” er her en rigtig god ide. 

Udstillingens produkter er til salg, men kan ved køb ikke umiddelbart tages med. 

Salget skal fortrinsvis foregå  pr. bestilling/ efterlevering 



       

Vævernes Hus - udvikling af et turistkoncept og etablering af en turistvirksomhed 

 

Alle produkter skal være markeret med et særligt mærkat alla Mette Westergaards (se senere). På 
markateterne står der, hvem der har vævet produktet, hvad det er vævet af (materiale) og pris. 


