Grundlaget for Holbo Herreds
Væverforening er en aktiv Ramløse
borger, Ellen Nielsen, der i midten af
1970’erne åbnede sit hjem for
væveundervisning. Dette blev så stor en
succes, at hun blev tvunget til at lukke
den lille private væveskole pga.
naboklager over ”alle de parkerede
biler”.
Men datidens gæve kvinder var ikke
sådan at stække vingerne på.
De dannede Holbo Herreds
Væverforening d. 2. november 1978.
Der skulle dog gå mere end 6 år, inden
foreningen fik sine første egne lokaler på
1. salen af Annisse gamle skole i januar
1985.

Allerede i 1980 startede man med at
tilbyde egne kurser. Dette blev
grundlaget til den skolevirksomhed
foreningen driver i dag.
Efter et par flytninger har foreningens
tekstile del nu til huse på Blistrup Skole,
og trædrejerne på Gilleleje Skole.

Og nu er der så gået 40 år! Det skal
sandelig fejres.

Program for udstillingen:
Fredag d. 2. november.
Kl. 18.00 udstillingen åbner
Kl. 18.15 formanden byder velkommen

Lørdag d. 3. november.
Kl. 10.00 udstillingen åbner
Kl. 10.00 salgsafdelingen åbner
Kl. 11.00 – 14.00 medlemsarbejder
Kl. 15.00 foredrag ved næstformand Hans
Grishauge i Fora ”Håndværk og dannelse”
Kl. 18.00 udstillingen lukker for i dag

Søndag d. 4. november.
Kl. 10.00 udstillingen åbner
Kl. 10.00 salgsafdelingen åbner
Kl. 11.00 – 14.00 medlemsarbejder
Kl. 14.00 foredrag ved professor i
kreativitet ved Ålborg Universitet Lene
Tanggaard ”Opfindsomhed”

Indtil da havde man flyttet rundt på
vævene fra sted til sted.

Kl. 18.20 udstillingen åbnes af
borgmester Anders Gerner Frost

Da man først havde fået egne lokaler,
voksede foreningen med andre
håndværk.

Kl. 19.00 mannequinopvisning af
medlemmernes arbejder gennem de 40
år.

Kl. 16.00 Udstillingen lukker

I dag væves, filtes, broderes, sys, kniples,
spindes, strikkes, pileflettes og trædrejes,
og der er stadig plads til nye håndværk og
interesser.

Kl. 21.00 udstillingen lukker for i dag

Der vil alle dage være salg af
kaffe, te og kage i vor lille cafe i
foyeren.

Udstillingen kunne ikke
have fundet sted uden
nedenstående
sponsorer
Gribskov Kommune
FORA
Det grønne hus
Og dig

1978

JUBILÆUMSUDSTILLING 2018
Årets tema er:

”HHV´s udvikling gennem 40 år”
Vi ses i

KULTURSALEN
Østergade 52, 3200 Helsinge

Fredag d. 2. november kl. 18-21
Lørdag d. 3. november kl. 10-18
Søndag d. 4. november kl. 10-16

