Beretning Vævepigerne 2019

Så er endnu et år gået og vi har igen generalforsamling. 2019 er forbi og 2020 er startet.
I foråret stod det klart, at medlemstallet var for nedadgående. Hvilket ikke er unaturligt, da vi jo for
de flestes vedkommende er oppe i årene. Men vi satte i med En kampagne, der blev lavet plakater
og små flyers til uddeling forskellige steder i kommunen. Heldigvis for det for så dukkede nye
medlemmer op og velkommen til dem. Vi er nu oppe på samme antal som ved årsskiftet 18/19
sådan ca. lidt flere endda.
Året har igen være præget af mange aktiviteter både i huset og ud af huset. Jeg nævner dem her
måned for måned og håber ikke jeg har glemt nogle:
Januar havde vi nytårskur
Februar deltog vi i en udstilling på Humlebæk bibliotek sammen med pilefletterne. Vi var inviteret
af Foreningen Norden i anledning af deres 100-års jubilæum.
Marts generalforsamling med efterfølgende buffet.
April besøg af tekstilglade damer fra Glimåkra. En hyggelig formiddag i vores dejlige lokaler, som
de svenske damer beundrede meget.
April ekstraordinær generalforsamling da vores nye kasserer havde fundet ud af, at vi kunne spare
næsten 3000kr ved at skifte til Danske Bank. Det blev vedtaget.
Maj en vidunderlig udstilling på Nivågård blev besøgt. Den handlede om William Morris og
foreningen gav en guidet rundvisning. Stor begejstring blandt deltagerne.
Juni udstilling i Ågalleriet i Frederiksværk med temaet "Mad". Nogle af vævepigerne deltog med
deres billedvæverier.
Juli forespørgsel fra LOF om vi kunne huse et vævehold inklusiv deres egne 8 væve. Det blev
venligt afslået, men de er velkomne som medlemmer på lige fod med os andre.
August? Udstilling i Fuglsanghus, hvor Lena Bidstrup udstiller sine flotte billedvæverier. Flere
vævepiger så den.
Et par vævepiger deltog i Speed-dating i kommunen. Heraf udsprang ideen om at få besøg af
skoleelever i væveklubben. Foreløbig har vi haft besøg fra nogle fjerde og niendeklasser og flere
kommer her i 2020.
Nauja, der har været medlem, kom på besøg og fortalte om sit ophold i Grønland. Hun sendte os et
indlæg, som hun havde skrevet til en avis.
September tur til Møn. Besøg i Møns vævehus.

Mølledag hvor vi deltog med en stand, som blev besøgt af mange interesserede.
Oktober besøg af nogle 9.klassespiger til undervisning og orientering om diverse væveteknikker.
Selvom pigerne var lidt modvillige til at begynde med, endte det med at dagen gik hurtigt og
pigerne blev forbavsede over, at de allerede skulle hjem. Også et resultat af speed-dating i august.
November og så var der igen Håndarbejdets dage med udstilling i VæveOasen. Rigtig mange
besøgende hver dag, men der var også gjort meget ud af at reklamere for arrangementet med
avisomtale, banner og reklamekort.
Beate blev hentet til fælles frokost med smørrebrød. Hyggeligt arrangement og Beate var glad.
I stedet for at flette julehjerter blev der lavet pile- og barkflet.
December julefrokost ad to omgange: et frokosthold og et aftenhold med pakkeleg.
Og så var 2019 det år, hvor der blev installeret en opvaskemaskine til stor glæde for de fleste, og til
irritation for de få.
Bestyrelsen blev i år også overbevist om at vi skulle melde os ind i Garnindkøbsforeningen af 1998.
Det tegnede godt med masser af dejlige garner. Desværre fik vi et nyhedsbrev i december, hvor det
viser sig at foreningen muligvis lukker p gr af stort underskud. For at sige det mildt føler vi os
(R…….!) Vi føler os taget ved næsen! Bestyrelsen har skrevet til foreningen.
Fremmødestatistikken er fin – har ligget nogenlunde stabilt siden 2014.
Sidst på året afgav bestyrelsen høringssvar til: ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd”Kultur-, Fritids- og Sundhedspolitik 2019-2022. Fristen for at afgive høringssvar var 9.januar 2020.
Så er det vigtigt at sige Tak. Vores forening kan ikke eksistere uden alle de mange, der varetager
forskellige jobs. Tak til alle udvalgene og tak til oldfruerne og alle de andre flittige og hjælpsomme
medlemmer.
Ind imellem alle disse gode og spændende arrangementer blev der heldigvis også tid til at fremstille
skønne sager ved vævene. Jeg nævner i flæng kludetæpper, viskestykker, sengetæppe, plaider,
taskestof, olmerdug til sofapuder og sandelig om ikke karkludevæven er blevet sat op! Det holdt
hårdt, men nu er det bare med at få vævet nogle karklude!
Tak for endnu et godt år i væveklubben!
For bestyrelsen
Elisabeth Bjerregaard

