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BAGTERP PR. HJØRRING.

St»U» p«r' gogt^A
KsWnhw?*

V.CI2V.Q^i<ß&2,
blev oprettet 1932 som en selvstændig Afdeling af Ung*
domsskolen, og allerede Sommeren 1933 fik Væveskolen
sin egen Bygning, beliggende i Haveanlæggene Øst for
de øvrige Skolebygninger.

mad. V.cm.qaIco.(Lqa.
Interessen for den gamle, smukke og farveskønne Væve*
kunst er i stærk Stigen, og Skolen vilde gerne bidrage
sit til at genfremkalde og udvikle denne gode Hjemme*
virksomhed. Ved Haandvævning kan fremstilles en
Mængde smukke, solide og tiltalende Varer af bedste
Kvalitet baade til praktisk dagligt Brug og til Udsmyk*
ning af vore Hjem og vor Klædedragt.
Haandvævede Varer er ikke Luksusvarer. Fra de mest
prosaiske daglige Nytteting og til det, der skaber Hygge
og Skønhed omkring os, kan der — naar Hensyn tages
til Holdbarheden og til den personlige Smag, der kan
gøre sig gældende i Mønstre og Farver — fremstilles
hjemmevævede Varer til endog meget rimelige Priser. Og
særlig for den, der væver selv, kan det i høj Grad be*
tale sig at anvende de haandvævede Ting. I vore nor*
diske Nabolande er dette kendt og anerkendt overalt.
■■■■■■■

Prisen er
Kr. pr. Maaned for Undervisning og Op*
hold. Undervisningen tilrettelægges med Hensyn til den
enkeltes Ønsker og eventuelle Forkundskaber.
Disse Kursus kan ogsaa ordnes saaledes, at Skolen kun
giver Undervisning — eventuelt enkelte Maaltider — og
Eleven bor og spiser hjemme. Prisen pr. hel eller halv
Undervisningsdag fastsættes efter nærmere Aftale.
'M.cßi)&s,kßHe.v^

Væveskolen og dens faste Forbindelser i Hjørring og
Kystbyerne har Udsalg og Lager af Skolens haandvævede
Varer. — Af disse kan nævnes:
Viskestykker, Haandklæder og Badehaandklæder i for*
skellige Størrelser og Mønstre. Duge og Servietter, baade
hvide og farvede, i forskellige Størrelser, Mønstre og
Kvaliteter. Endvidere et meget stort Udvalg af forskel*
lige Bordløbere, Bordtæpper, Pudestykker og Vægtæpper.
Gulvløbere og Forlæggere. Kjoletøj, Gardinstof og Møbel*
betræk m. m. Halstørklæder, Barnekraver, Forklæder,
Bindeslips, Servietter, Taskestykker, Strandtørklæder o. 1.

Der modtages gerne Bestillinger af enhver Art. Saavel
Væveskolen som Udsalgene er til Tjeneste med Forslag
og Farvekort, saa man kan faa netop det Stof i Mønster,
Farve, Kvalitet og Maal, som man ønsker, og som passer
efter Smag og Sted.

Ungdomsskolen set fra Vævehuset.

Fæilesdagligstuen i Hovedbygningen.

Vævehuset set fra Syd.

Z/n^z/o-msiWe 09. Vzettas/zt^e
er beliggende i Bagterp, 3 km Syd for Hjørring.

—

Alle interesserede er meget velkomne til at aflægge Skolen
et Besøg, og Oplysninger af enhver Art tilsendes gerne.

Skolens Adresse er:
Halvorsminde pr. Hjørring.

Telefon 1063 Hjørring.
Postkonto 40310.

Madson.
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Gennem sit Krav om absolut Nøjagtighed og rolig TaaL
modighed og gennem den Arbejdsglæde, det giver i
Sindet, naar Gerningen lykkes, har Vævning en meget
værdifuld opdragende og udviklende Indflydelse paa sine
Udøvere.
Baade Vævningens ydre og indre Betydning er det Skos
lens Haab gennem en tilrettelagt praktisk og teoretisk
Undervisning at kunne tjene og fremme. Ved sin Bygge«
stil og særlig gennem sin farvemæssige Udsmykning
danner Vævehuset en værdig Ramme om dette Arbejde.

Et helt Vævekursus — med Henblik paa erhvervsmæssig
Uddannelse — er paa 5+5 Maaneder og begynder 3.
Maj og 3. November.

De første 5 Maaneder betales
Kr. pr. Maaned for
Undervisning, Kost og Logi. (Heri indbefattet Lys, Cen«
tralvarme, Adgang til Brusebad m. m.) De vævede Varer
er Elevens Ejendom, og Materialerne betales efter Vægt«
udregning.
De næste 5 Maaneder gives fortsat Undervisning. Eleven
betaler intet for Undervisning og Ophold, og de vævede
Varer er Skolens Ejendom.
I hele Kursustiden gives Teoriundervisning i Redskabs«

lære, Garnberegning, Analyse af Stofprøver, Mønster*
tegning m. m.

Den daglige Arbejdstid er fra 8—12 og 2—6. Lørdag
Eftermiddag kun fra 1—3. Vævestuen og dens Inventar
staar dog ogsaa i Fritiden til Elevernes Raadighed.
Eleverne bor i Vævehuset, hvor Havestuen er fælles
Opholdsstue. Maaltiderne indtages i Ungdomsskolens
Spisesal sammen med dens Elever og Lærerpersonalet.
Væveeleverne har desuden fri Lejlighed til at deltage i
Ungdomsskolens Møder, Lysbilledaftener, Udflugter og
Fester ligesom i hele Skolens Fællesliv.

Samtlige Undervisningslokaler, Opholdsstuer og Elev*
værelser har Centralvarme og elektrisk Lys, ligesom Skolen
har indlagt Vand, Sanitet og Brusebade. Om Sommeren
staar Skolens Solbadeanstalt med Friluftsbruse til Elevernes
Raadighed. Til Værelserne maa medbringes Sengetøj,
Haandklæder o. 1. Elevernes Bagage hentes og bringes
frit ved Jernbane eller Rutebilstation i Hjørring.
‘Kohtßhß. ‘K.lVt&ULS.

Foruden Hovedkursuset gives kortere eller længere Kursus
efter Ønske, og disse kan paabegyndes til enhver Tid.
— I April og Oktober Maaned undervises dog som
Regel ikke.

Et Hjørne af Vævehusets Havestue.

Spisesalen.

