Guide til leje & efterladelse
af Husflidsskolen
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Husflidsskolens historie:
Husflidsskolen var den første af slagsen her i landet. Ideen til skolen kom fra
Wilhelmne Hage, og i særdeleshed skovridderen på Oremandsgård, C. Rosthøj (hans
mindesten står til venstre for bygningen). Begge var de meget inspirerede af Grundtvig
og højskolebevægelsen.
Skolen i Kragevig blev hurtigt et mønstereksempel for det voksende behov for
fritidsaktivitet i vinterhalvåret for unge mennesker. To gange om ugen kunne der her
samles op til 50 karle og piger til forskellig husflid. Husflidsskoleideen bredte sig
hurtigt, og omkring 1930 var der oprettet 800 husflidsskoler landet over. Det
håndværksmæssige præg som bygningen har i sit udskårne træværk ligger i forlængelse
af husflidsskolens oprindelige formål: at inspirere eleverne til husflid og håndværk. Den
grundliggende tanke bag Husflidsskolen var at fremme håndværket i befolkningen i en
tid, hvor industrialisering og masseproduktion vandt frem i stor stil.
Husflidsskolen har dog også huset mange andre aktiviteter. Her er blevet afholdt
gymnastik, foredrag, oplæsning, og korsang. I var her perioder sågar nødsgudstjenester,
når turen til Jungshoved var for lang og kold for de ældre, der ikke var meget for den
indre missionske præst i Allerslev. Dertil fik Skovrider Rosthøj på et tidspunkt med fru
Hages hjælp, oprettet en lille ‘lånebogssamling’, der i en periode fik plads i skolen.
Skolens faglige højdepunkt var formentlig, da den fremstillede et møblement som blev
givet til kronprinsesse, senere dronning, Alexandra af England (1844-1925), da hun
blev gift . Dertil findes en liste over de husflidsarbejder, der har været sendt til
verdensudstillingen i Paris i 1878.
En yderligere facet på Husflidsskolens historie er, at den har tjent som barak. Under 2.
verdenskrig blev Husflidsskolen således beslaglagt af tyskerne, som brugte den til
indkvartering af en række rekrutter. (se kopi af beslaglæggelse bagerst).
Bygningen er tegnet af arkitekt Johan Schrøder og bygget i en art norsk bygningsstil
med stort tagudhæng og overbygget ”svalegang” langs forsiden. Bygningen er opført i
historicistisk stil og sammenføjer forskellige historiske stilarter. De rigt udskårne
trædekorationer i bygningens ydre har sandsynligvis forbillede i schweizisk alpebyggeri,
mens loftkonstruktionen i den store forsamlingssal antyder inspiration fra vikingetidens
langhuse. Husflidsskolen blev første gang renoveret i starten af 1990’erne — mens der
i 2015 blev lagt nyt skiffertag og i 2017 isoleret og lagt nyt gulv. Tak til Mærsk-fonden,
RealDania, Berings tegnestue og Tømrermester Madsen i Bårse — uden hvem Husflidsskolen aldrig var blevet så flot, som den er i dag.
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Praktisk:
Før du ankommer:
Husk selv at medbringe:
- håndklæder
- karklude
- toiletpapir
1. . Husflidsskolen er et ældre hus, som kræver man passer på det. Vi anbefaler ikke, at
man danser i stiletter — og hvis man gør, skal der danses let.
2 Varme. Der er en varmluftspumpe og en pilleovn som kan varme huset op. Ønsker I
at ankomme til et varmt hus, anbefaler vi, at man sætter varmepumpen på fuld drøn
aftenen før (den kan tidsindstilles) og tænder de to ovne et par timer før, hvis det er
minus grader.

Når du ankommer:
1. Først aflæses elmåleren. Den sidder udvendigt udendørs på gavlen mod øst - man skal løfte et dækken af..
Tryk ind øverst og hiv ud.. Send et billede af måleren
ved ankomst til oremandsgaard@oremandsgaard.dk —
med angivelse af dato for leje samt navn. Så sender vi
en slutopgørelse. Vi tillægger forbrug ved manglende aflæsning.
2. Se hvordan tingene står (og læs vores billedguide til efterladelse, så du ved, hvordan
vi forventer I efterlader det). Vi oplever ofte, at vi skal sende en efterregning, fordi lejer
ikke på forhånd orienterer sig i efterladelses guiden. Og det er vi helst fri for.
3. Læs vores anvisning til brug af opvaskemaskinen. Det er vigtigt at skifte vandet et
par gange - især hvis I er mange. Den genbruger det, indtil man selv skifter det. Og det
bliver ikke ordentlig rent til sidst. Og husk at service skal tørres af, før man lægger det ned.
Ved spørgsmål skriv til hage@oremandsgaard.dk — eller i hastetilfælde ring på 22 87
84 87
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Husflidsskolen i tal

Mål

Velegnet opdækning pr. bord

13 stk

90*120
180*120
240*90

6 px
8 px
8 px

6 stk

178 cm

10 px

Inventar
Stole

Aflang bord til langbord
Dækket op m. 2 på langs
Sat på den korte led

Store runde bord (10-10 pr. bord)
hertil 6 bordbukke
Havestole

120 stk

40 stk

Aflange haveborde
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Runde haveborde
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Service
Hvidvinsglas
Champagneglas
Sauterneglas
Vandglas
Rødvinsglas
Kaffekopper
Kagetallerken
Middagstallerken
Dybtallerken
Bestiksæt
Kaffekander
Kaffemaskiner
Vandkander
Serveringsfade
Tag-tøj

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6
6
10
Ikke en del af køkkenenet
Ikke en del af køkkenenet

Viskestykker

Ikke en del af køkkenenet

Køl, frys og vask
Industriopvasker
1 komfur inkl. ovn
2 halvstørrelse køleskabe
1 fuldhøjde køleskab
1 halvstørrelse fryser
1 fuldhøjde fryser

Manual står på øverste hylde i køkkenet
Kun egnet til opvarmning og anretning. Ikke
madlavning på stedet
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Optænding v/ varmluftspumpe
Varmluftspumpen sidder i stolerummet i baglokalet og styres
m. fjernbetjening.
Det er lidt mere teknisk at sætte den til at slå til på et
specifikt tidspunkt. Så ønsker I den sat til forinden, bedes I
tage kontakt til os på forhånd.
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Optænding af pilleovne I:
Ovnen i salen
1. Åbn lågen—og tjek at tidligere aske mv. er støvsuget ud.
Og at der er piller i magasinet foroven. Luk igen.
OBS: Pas på når I hælder piller på. De antændes, hvis de ender oven
på ovnen.
1. Tag fjernbetjeningen på væggen.
Tryk en gang på tænd-knappen.
Derefter kommer der liv i displayet, der ser ud som til højre. Tryk
herefter på tænd-knappen i 3 sekunder. Så skiftes ”off ” ud med ”on”— i løbet af 4-5
minutter skulle der gerne være gang i ovnen.
2. Er der problemer skal I konsultere manualen. 98 ud af
100 problemer kan løses ud fra den. Den står i køkkenet
på øverste hylde mod skabet. Hvis manualen siger, at I
skal kontakte forhandlere, bedes I ringe til Arne:
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Det klassiske problem med den store pilleovn:
Maskinen har kørt så længe, at den er løbet tør - og melder
nu fejl.
1. Fyld magasinet op.
2. Tryk på tænd-knappen.
3. Herefter skulle skærmen gerne se således ud:

Lad maskinen stå og arbejde på sagen. Ja, det tager LANG
tid, før pillerne kommer igennem sneglen. Og der er desværre ikke andet for, end at vente. Undlad at tænde og slukke,
før der igen er ON/OFF på displayet.
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Pilleovne fortsat. Problem med optænding?
En god ting at tjekke, hvis der ikke kommer ild, er hvorvidt brændskålen er ren. Sådan gør du:
1. Åbn lågen—og tjek at tidligere aske mv. er støvsuget ud.
Det er afgørende, at brændskålen er helt tømt for slagger
mv. (jf. billede). Ellers kan den varme luft ikke komme til
at antænde pillerne ordentligt.
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Efterladelse (tjek-liste)
Når du skal afsted:
1.

Når I forlader huset, så skal I kun sørge for støvsugning i huset BORTSET fra i
stolerummet, hvor I også skal vaske gulvet. Hvis ikke vi skal lægge 500 kr. til rengøringsprisen.
Hertil skal I aftørre vindueskarme i huset og fjerne evt. blomsterdrys, stearin mv.

2.

Det er jeres ansvar, at toilettet er til at gå til. Små skraldespande tømmes, kummer
rengøres mv.

3.

Hvis der er kommet pletter på gulvene, skal I selv sørge for at skrubbe disse godt i
bund. Det er ikke inkluderet i lejen, at fedtpletter mv. fjernes. I skal bruge Auroragulvesæbe til at fjerne pletter. Det står i køkkenet. Ekstra rengøring: 8 dl sæbe til 5
liter varmt vand. Husk at vride gulvmoppen, når du er færdig - ellers rådner den.

4.

Hvis noget går i stykker, så orientér os om det. Skriv en mail oremandsgaard@oremandsgaard.dk. Vi er søde, hvis I selv oplyser os om uheld mv. — for
den slags sker jo. Til gengæld vi knap så søde, hvis vi ikke får noget at vide.

5.

Husk at få samlet skodder op, inden man forlader matriklen. Ellers modtager man
en ekstraregning.

6.

Husk at komme af med affald bagved huset. Respekter gældende regler for
sortering. Hvis det ikke kan være i containeren, er I nødt til at tage det med.

7.

Glas, pant mv. medtages, tak.

8.

Følg anvisningerne for rengøring af 1) pilleovne 2) opvaskemaskinen

9.

Tjek at service 1) ligger i de rigtige kasser, 2) at kasserne står med skriften ud dig,
således at det er til at gå til. 3) at det er gjort ordentligt rent, 4) at det er stablet
som anvist. Se billeder bagtil.

10. Sørg for at køkkenet er efterladt, som på billederne.
11. Tjek at I sat stolene i bagrummet, som angivet på billedet i guiden. Tjek at bordplader mv. også står korrekt.
12. Husk at bordplader stilles som anvist, således at de ikke står op ad væggen i
Husflidsskolen.
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Ad punkt 1: Efterladelse stolerum
Først støvsuges og derefter vaskes gulvet. Derefter stilles stolene ind præcist
som vist på billedet: med to gange mellem sig.
Vi skal ind og tjekke, hvorvidt der er sket skader på fletstolene, så derfor er
det vigtigt, at I efterlader gangareal mellem stolene.

Alle stole overtages uden huller i fletstolene. Finder I én stol med skader, når
I sætter op, skal I straks skrive til hage@oremandsgaard,.
Hvis der sker skader på en stol, bedes I orientere os om det. Vi pålægger et
ekstra administrationsgebyr på 250 kr.. til reparationsregningen, hvis vi
opdager et hul, vi ikke er orienteret om.
Hvis ikke denne anvisning følges, koster det op til 500 kr., fordi alle stolene
skal ind og ud. Og det tager lang tid for to mennesker.
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Ad punkt 8. Rengøring af pilleovne, vaskemaskine
mv.
1. Vask ruden med vådt toiletpapir eller køkkenrulle
dyppet i aske.
2. Tøm askeskålen i en pose — og tøm denne i naturen.
3. Sæt støvsugeren ind i ovnen, så ovnen er helt ren og fin
og klar til næste optænding.
4. Fyld piller i magasinet.
Rengøring af opvaskemaskine:
1. Husk at rengøre opsamler og filter i opvaskemaskinen.
De er lige til at tage op.
Så vask dem grundigt i
vasken, tak.
2. Kør et
Saneringsprogram. Det
fjerner kalk mv.,
således at maskinen vasker ordentligt.
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Ad punkt 8. Efterladelse af kaffemaskiner, køleskab mv.

1. Følg anvisningerne på hylderne,
så kaffemaskiner, kaffekander mv.
står rigtigt

2. Køleskab, kaffekander,
the-kander og kaffemaskiner
rengøres. Husk at tjekke de er tømt!

3. Køleskab og frys slukkes —
og der lægges en klud eller lignende i klem i døren. De må ikke lukkes
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Ad punkt 9. Efterladelse af bestik:
1.

Bestikket skal pudses af, inden det ligges ned. Eller dannes der
kalkskjolder.

2.

Alt bestik sorteres i kasser hver for sig. Husk især at dessertgafler og
alm. gafler ikke skal blandes.

3. Vær sikker på, at I har fået gjort bestikket så rent, at du selv vil være glad
ved at tage det op.
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Ad punkt 9. Efterladelse af bestik:
Kaffekopper og vandglas hører til i hver deres grå kasser.
Efterlad det venligst på denne måde:
Kopper og glas stables i en højde af maks. to oven på hinanden.
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Ad punkt 10. Efterladelse af køkken:
Kasserne sættes på sammen måde, som da I ankom. Service mv.
øverst. Kasserne stilles, således at mærkaterne vender ud mod en
selv.
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Ad punkt 10. Efterladelse af køkken:
Alle glas sorteres således, at de står på samme måde, som da du
ankom.
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Ad punkt 10. Efterladelse af køkken:
Køkkenet efterlades med rene overflader:

Tjek at glas mv. ser pæne ud. Sørg for at glastyperne ikke blandes.
Der er en bakke til hver slags. Og vi vil nødigt skulle sende jer efterregning for omsortering. Sæt bakkerne i stativet, hvor de stod, da I
ankom.
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Ad punkt 12:
1)

De runde bordplader efterlades oven på hinanden, således som anvist her.

2)

De aflange borde efterlades oven på hinanden, således som anvist.

3)

Bordbukke stilles som anvist her
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