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Med dette hæfte har Hou Fællesforum lagt sig i selen, for 
at fortælle om de kræfter, der driver vores by

Hou Fællesforum er en lokal interesseforening. Vi ønsker 
at fungere som borgernes talerør i dialog med Odder 
Kommune i spørgsmål, som vedrører udviklingen i lo
kalområdet. Vi vil skabe overblik over og informere om, 
hvilke aktiviteter borgerne kan involvere sig i, og hvad 
der arbejdes med i de forskellige foreninger. Desuden vil 
vi præsentere udvalget af skoler, sport, kultur og øvrige 
aktiviteter, som byen tilbyder. Udgivelsen af dette hæfte 
står højt på vores prioriteringsliste, og det er med stor 
glæde, at vi præsenterer resultatet. I dette hæfte har vi 
samlet en mængde oplysninger til gavn og glæde for 
både forventningsfulde tilflyttere, stabile fastboende, kur
sister på lånt tid og feriegæster på gennemtræk.
 Hou Fællesforum huser forskellige fokusgrupper, som 
vi nedsætter, når vi skønner, at der er et behov for at 
arbejde i dybden med et emne. I øjeblikket er der fire 
grupper, som arbejder med hver sit tema:

•	Informationshæfte om Hou. Fokusgruppen har ar
bejdet på at samle informationer, sælge annoncer til 
finansiering og har forfattet teksten til dette hæfte, 
som vi husstandsomdeler og stiller til rådighed for 
byens gæster på offentlige steder.

•	Kystsikring og kyststi. I flere år har gruppen arbej
det med kystsikring og anlæggelse af en tilgænge
lig sti på stranden. Planerne har grebet om sig, og 
sammen med andre foreninger og interesseorganisa

tioner samt Egmont Højskolen bliver der arbejdet 
med konkrete idéer, som fører til, at der bliver anlagt 
en sti langs stranden.

•	Trafiksikkerhed. Vi har fået et medlem indvalgt i 
kommunens trafiksikkerhedsudvalg, og vi prøver 
derigennem at få gennemført hastighedsdæmpende 
foranstaltninger igennem byen.

•	Udvikling af havneområdet. Kommunens planer om 
udvikling af havneområdet er naturligvis genstand 
for stor interesse fra Hou borgernes side. Efter et 
inspirationsmøde, hvor et stort antal borgere deltog, 
har vores fokusgruppe udarbejdet et idékatalog med 
vores idéer til udviklingen af havneområdet. Katalo
get er overdraget til Odder Kommune i januar 2011, 
og kommunens repræsentanter har lovet at inddrage 
vore forslag i det fremtidige arbejde med havnen.

 Se idekataloget og læs mere på: 
 www.houfaellesforum.odderweb.dk

Houborgerne tager i høj grad medansvar for udviklingen 
af lokalsamfundet, og Hou Fællesforum byder velkommen 
til alle, som har lyst til at give et nap med eller blot vil 
give deres mening til kende.

 Kontakt formand, Jon Jensen, tlf. 86 55 67 35
 Email: houfaellesforum@mail.dk

EN BY ER, HVAD  
BORGERNE GØR DEN TIL

http://www.houfaellesforum.odderweb.dk
mailto:houfaellesforum@mail.dk
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Når man kommer kørende til Hou, ligger havet om bag
bord, og for enden af hovedvejen stikker det lille, røde fyr 
op som pejlemærke for både sø og land. Hou er en rar 
by at vokse op i og bo i. Gode og engagerede borgere 
gør sig umage med at sætte deres fingeraftryk på byen 
og sørge for, at pulsen holdes oppe både sommer og 
vinter. Havn og strand gør Hou til en attraktivt legeplads 
for turister med kærlighed til maritime aktiviteter. Og I 
skal være hjerteligt velkomne til at boltre Jer i bølgerne 
og slå Jer ned med en madpakke på bolværket og nyde 
atmosfæren på havnen sammen med os.

En historisk ung by
Godserne Rathlousdal ved Odder og Gersdorffslund ved 
Hou havde brug for fisk til deres husholdning, og de ind
rykkede derfor en annonce efter en fisker, som ville for
pagte fiskeriet mod at levere både saltede og friske fisk. 

Rasmus Andersen Færgemann tog af sted fra Nibe til 
Hou i 1844 og fandt, at det var en god forretning for en 
dygtig fisker. Året efter fulgte kone og børn, og familien 
slog sig ned i det første hus i Hou. Deres efterkommere 
kan stadig spores i blodet på mange Houboere.
 I 1881 anlagde Hofjægermesteren på Gersdorffslund 
sammen med Rasmus Andersen Færgemann et anløbs
sted i Hou, hvor han kunne udskibe sit tømmer fra. Hav
nen voksede hastigt, og i 1924 taltes ikke mindre end 50 
erhvervsfiskere. Dertil kom erhverv, som relaterede sig 
til fiskeriet. Der blev bygget mange fiskerbåde på Hou 
Værft, som nu er cirka 100 år gammelt og stadig i vigør.
 Sidste nye knopskydninger på havnen er den flotte ud
videlse af Lystbådehavnen i 2005 og trafikhavnen i 2010.
 Fra hovedvejen ser man stationsbygningen, der vidner 
om, at jernbanen i tiden 1884 til 1977 fragtede mennesker 
og gods mellem Hou og Odder.

Der er udgivet en række bøger om Hou. Nogle af dem 
kan købes i Sommershoppen på havnen, eller kontakt 
William Holstein-Rathlou på tlf. 86 55 65 99

Læs mere om Hou på: www.hou-net.dk eller om 
kommunen på: www.oddernettet.dk

Odder Kommune er en af landets små kommuner med 
ca. 22.000 indbyggere. Heraf bor de ca. 1.500 i Hou by.

EN LILLE BY MED HØJT  
TIL LOFTET

Bliv medlem og støt arbejdet  
i Hou Fællesforum, årligt  
kontingent for:

 Enkelt medlem 50,-
 Foreninger 250,-

Sparekassen Kronjylland
Reg. 61 16 Konto. 9041616559

http://www.hou-net.dk
http://www.oddernettet.dk
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Se numre på bagsiden

HOU

ODDER
til Aarhus

Samsø

Tunø

til Skanderborg

til Horsens

SAKSILD

Houvejen

 Køreplanen til bus nr. 103 og afgange videre fra 
Odder finder du på: www.midttrafik.dk og til toget 
www.odderbanen.dk

Taxa
Har du behov for at hyre en taxa, kan du ringe til Odder 
Taxa: tlf. 86 54 35 00.

Færgerne til og fra Kattegatøerne Samsø og Tunø spiller 
en væsentlig rolle for livet og aktiviteten på Hou Havn. 
Med mange daglige afgange følger en gennemstrømning 
af mennesker på vej

Samsøfærgen – Kanhave, som havde en stormombrust 
start på linjen, har nu fundet sin stabile rytme og fragter 
hver dag i tusindvis af passagerer fra den ene havn til 
den anden.
Onlinebooking på: www.faergen.dk
Bestil pr. tlf. på: +45 70 23 15 15
Du finder oplysninger om Samsø på: www.visitsamsoe.dk
Besøg Samsø Festivalen i uge 29: www.samfest.dk

Tunøfærgen –  en hyggelig, ældre dame med mange sømil 
i skroget og et trofast mandskab. Der arrangeres jævnligt 
»åben færge« dage, hvor man kan få lov at se de steder 
på færgen, hvor passagererne til dagligt ikke har adgang 
og få sig en snak med færgens mandskab.
Online booking på: www.tunoefaergen.dk
Bestil pr. tlf. på: 30 86 36 27 eller 87 80 39 80
Du finder oplysninger om Tunø på: www.tuno-avis.dk
Guidede ture til Tunø bestilles på tlf.: 86 55 31 41
eller på mail: tromborgthaysen@mail.dk
Besøg Tunø Festivalen i uge 27: www.tunofestival.dk

Busser og tog
Den regelmæssige færgefart sikrer, at der er mange dag
lige afgange med bus til og fra Hou. Enkelte kører hele 
vejen til Århus. De fleste kører til Odder, hvor du kan 
skifte til busser mod: Horsens, Skanderborg og Århus 
samt lokaltoget, Oddergrisen, til Århus.

FÆRGERNE SAMLER TRÅDENE

http://www.midttrafik.dk
http://www.odderbanen.dk
http://www.faergen.dk
http://www.visitsamsoe.dk
http://www.samfest.dk
http://www.tunoefaergen.dk
http://www.tuno-avis.dk
mailto:tromborgthaysen@mail.dk
http://www.tunofestival.dk
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HOU

ODDER
til Aarhus

Samsø

Tunø

til Skanderborg

til Horsens

SAKSILD

Houvejen

Som turist eller gæst hos bekendte i byen kan man få 
brug for at finde overnatningsmuligheder for kortere eller 
længere perioder.

Hou Strand Camping har alle de faciliteter, der er brug 
for på en moderne campingplads: køkken, vaskeri og bør
nepuslerum, tvstue, minibiograf, boldbane, hoppepuder, 
og ikke mindst, en populær og sikker legeplads i centrum 
af campingpladsen. Der er direkte adgang til en dejlig 
sandstrand med en god badebro, og der foregår masser 
af aktiviteter for både børn og voksne. Til dem, der vil 
slappe af, er der også mere rolige omgivelser. Hou by og 
havn ligger ca. 15 minutters gang ad kyststien mod syd,
 Hou Strand Camping har telt og campingvognsplad
ser samt hytter.
Læs mere på: www.houstrandcamping.dk

Hou Søsportcenter tilbyder 11 feriehuse på en stor na
turgrund med direkte adgang til en 150 m lang badebro. 
Hele området er tildelt Tilgængelighedsmærket, således 
at alle – uanset handicap – er i stand til at nyde nær
heden med naturen, havet og stranden på tætteste hold. 
Hou by og havn ligger ca. 10 minutters gang fra stedet. 
De handicapvenligt indrettede huse er 100 kvadratmeter 
med 8 sovepladser.
Læs mere på: www.hou-seasport.dk

»Turistspot« findes ved indgangen til Dagli´ Brugsen i 
Søndergade.

Sommerhusudlejning kan foregå via de gængse kanaler. 
Herunder er eksempler på hjemmesider, hvor man finder 
sommerhuse på Odderkanten:
www.feriepartner-odder.dk
www.sommerhus-siden.dk
www.vacasol.dk/Odder
www.privatsommerhusudlejning.net
Læs også om andre overnatningsmuligheder på:
www.visitodder.dk

Hjertestartere redder liv
Hvis uheldet er ude, er der fire hjertestartere i Hou og om
egn. Som udgangspunkt kan man ringe 112 og få oplyst 
nærmeste station, men i mange tilfælde er det hurtigere 
at hente selv eller ringe efter hjælp på flg. adresser:

•	Strandgade 28 U: i fælleshusets entre på venstre 
side af fordøren. Kontakt hvem som helst i husene 
BT, som vil låse op til Fælleshuset.

•	Strandgade 13A: Ved betalingsautomaten ved 
Havne kontoret på den nye lystbådehavn. Tilgænge
lig døgnet rundt.

•	Odder Strand Camping – Hølken, Toldvejen 50 
Campingpladsens Information. Tlf. 86 55 63 06. 
Også tilgængelig om vinteren.

•	Hou Hallens Cafeteria, Skolegade 65 I åbningstiden 
eller på tlf.: 86 55 70 88.

PÅ GÆSTEVISIT

http://www.houstrandcamping.dk
http://www.hou-seasport.dk
http://www.feriepartner-odder.dk/
http://www.sommerhus-siden.dk
http://www.vacasol.dk/Odder
http://www.privatsommerhusudlejning.net/omrader/oestjylland/odder
http://www.visitodder.dk
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Caféen på Hou Havn med ægte havnestemning
I mere end 20 år har Caféens rustikke rammer i et tidli
gere fiskerhus på kajkanten med sand på gulvet og uhøj
tidelige atmosfære været samlingssted for begejstrede 
gæster og ikke mindst musikere fra alle afkroge af Dan
mark og fra udlandet.
 Menukortet bærer præg af den havnære beliggenhed 
og gode råvarer fra lokale producenter, vinkortet er lille 
men udsøgt, og prislejet er absolut også spiseligt.
 Caféen åbner traditionelt til påske og lukker ved juletid. 
Med jævne mellemrum byder det unikke sted på ryt miske 
musikoplevelser af international standard, og mange 
kendte kunstnere vender tilbage til det charmerende 
spillested år efter år. I takt med temperaturens vandring 
på sin skala og arrangementernes omfang knopskyder 
Caféen med festlige telte, som giver stedet et interimi
stisk og havefestligt præg. Stemningen er ligefrem og 
gæstfri for både faste kunder og gæster på gennemfart. 
Her er plads til alle, og alle føler sig hjemme her.
Læs mere på: www.cafeenhouhavn.dk

Café Skuden i Hou
Lidt oppe ad butiksgaden i Hou, Søndergade, ligger Café 
Skuden i hyggelige lokaler med en lang tradition for ser
vering af god mad og drikke. Restauranten er indrettet 
med en særpræget bar, som er en halveret fiskerkutter, og 
bag restauranten finder man en lun og hyggelig gårdhave.

 Caféens nuværende ejere har tilført restauranten et 
udenlandsk tilsnit, som fører os hen over middelhavs
landene og helt til Sri Lanka. Det er dog også muligt at få 
mad af mere traditionel karakter. Restauranten arrangerer 
temaaftner med etnisk inspireret mad.
 Café Skuden kan lejes til private selskaber og selskabs
lokalet rummer op til 70 gæster.
 Det er også muligt at få bragt sin mad til døren, og 
man kan enten bestille pr. telefon eller over internettet.
www.cafeskuden.dk
Bestil udbringning på: www.just-eat.dk

Lækkersulten eller slikmundet
Hvis du kun er småsulten eller gerne vil slå dig ned ved 
et af de borde og bænke, der står til rådighed på havnen 
eller holde picnic ved stranden, er der mulighed for at 
finde lækkerier, som du kan tage med dig:

•	Kiosken på Hou Havn tilbyder ud over de gængse 
kioskvarer også varm kaffe/te, en hurtig hotdog og 
en gammeldaws isvaffel.

•	I Dagli´ Brugsen i Søndergade kan du købe lunt 
brød fra egen ovn, smurte rundstykker, en kop kaffe/
te, øl og vand.

•	Mesterslagteren lidt længere oppe ad gaden 
laver forskellige lune frokostretter og et udvalg af 
sandwiches.

FRISK LUFT GIVER 
TØRST OG APPETIT

http://www.cafeenhouhavn.dk
http://www.cafeskuden.dk
http://www.just-eat.dk
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Nok er Hou en lille og historisk set ung by, men kigger du 
dig omkring, finder du små perler, som placerer egnen 
lunt i vores kulturarv. Havnen er byens bankende hjerte. 
Den afslappede stemning og det liv, der udspiller her, 
tiltrækker såvel byens borgere som turister.

Det gamle, røde værft trækker både på land til reparation 
og maling. Man kan følge med i arbejdet fra Honnørkajen.
 Børnene ligger på maven og fanger krabber i net, mens 
forældrene napper sig en forfriskning ved Caféens borde 
langs kajkanten. På Strandgade tørrer fritidsfiskerne deres 
ruser og trækker deres joller på land under majestætiske, 
gamle fyrretræer.
 Stranden i Hou strækker sig fra færgelejet og nordpå. 
Har du god tid og traver derudad, når du helt til Nors
minde, før du møder asfalt. Der er blå flag ved både Hou 
Nordstrand og ved campingpladserne, men hele kyst
strækningen får frisk vand ind fra Kattegat. Sydstranden 
løber langs Strandgade og videre forbi Gyllingnæs og ind 
i Horsens Fjord. Her er lavvandet, og stranden og det rige 
fugleliv er nemmere at betragte fra havsiden i kajak, jolle 
eller på surfbræt.
 Hou’s gamle bydele rummer mange minder fra en nøj
som tid, hvor de små huse var beboet af fiskere, hånd
værkere og handlende. En del af husene er nænsomt 
restaureret, og andre bærer præg af, at man har benyttet 
sig af fornuftige og forhåndenværende materialer i sine 
tilbygninger.
 Byens lokalhistoriske fortæller, William HolsteinRathlou, 
arrangerer gerne rundvisninger efter aftale: tlf. 86 55 65 99.

Til fods eller på cykel
Et par km vestpå udenfor byen finder man Voldstedet 
Bjørnkær borgruin, som menes at datere sig tilbage til 
sidst i 1200tallet. Voldstedet nævntes første gang i 1427, 
da Niels Kalf overgav den til bispen i Århus. Ruinen blev 
udgravet i 1930erne.
 På www.oddernettet.dk under Sport og fritid finder 
du flere cykelruter i omegnen, bl.a. en Kirkerute, hvor 
man passerer ikke mindre end fem interessante kirker i 
nærområdet.

Kirker
Hou by har ikke sin egen kirke men hører til under Halling 
sogn og dermed Halling Kirke. GosmerHalling menig
hedsråd er ansvarligt for sognets kirker og kirkegårde og 
ikke mindst det kirkelige liv, For eksempel står de for den 
årlige og traditionsrige gudstjeneste ved Hou havnefest, 
sogneeftermiddage, kirketure til Tunø, babysalmesang og 
musikalsk legestue og meget andet. Læs mere på www.
kirkengh.dk

Odder
Odder er en driftig handelsby med mange dagligvare
kæder og specialforretninger. Her findes alt, hvad der 
hører til i en mindre provinsby, så som bibliotek, kirker, 
museum, caféer og restauranter i forskellige prisklasser.
 Trænger man til et pusterum i biografens mørke, fin
der man den moderne Biffen, som er drevet af frivillige 
kræfter. Se: www.biffenodder.dk
Læs om Odder og omegn på: www.visitodder.dk

GÅ PÅ OPDAGELSE I HOU’S 
KULTUR OG NATUR

http://www.odder-nettet.dk
http://www.kirken-gh.dk
http://www.kirken-gh.dk
http://www.biffen-odder.dk
http://www.visitodder.dk
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Hou betyder havn, og havnen har haft uvurderlig be-
tydning for byen, siden den første familie bosatte sig 
her. Det levende miljø på havnen tiltrækker såvel byens 
borgere som de mange gæster. Søsportsmotionisterne i 
de maritime klubber, skoler og foreninger nyder godt af 
den friske luft og vandet, som strømmer direkte ind fra 
Kattegat. Trænger man til hygge og afslapning er der 
rekreative områder og hyggekroge nok til at slå sig ned 
med sin madpakke og tage en dukkert fra badetrappen 
ved Sydstranden.

Hou Lystbådehavn er Østjyllands bedst placerede. Lyst
bådehavnen er nyanlagt og bliver hele tiden opgraderet 
ved forskellige tiltag. Servicebygningen rummer, toiletter, 
bad, køkken samt vaskerum. Havnefogedens kontor lig
ger i den sydlige ende af servicebygningen. Her findes 
billetautomat til indbetaling af havnepenge samt køb af 
havnekort til at benytte strøm, bad, vask, køb af benzin 
eller diesel samt adgang til slæbested. Der er adgang til 
automaten og til havnens hjertestarter døgnet rundt. Til 
børnene er der en sjov legeplads i forbindelse med en 
dejlig, stor træterrasse, hvor far og mor kan holde øje 
med de legende børn, samtidig med, at de nyder udsig
ten mod syd og vest. Som gæst i havnen har du gratis 
internetadgang.
Læs mere på: www.houhavn.dk

Hou Kajakklub optager stadig nye medlemmer. Uerfarne 
roere skal gennemgå et kursus med start i foråret, hvor 
sikkerhed og teknik gennemgås grundigt. Formålet er, at 
give roerne viden og erfaring, så de senere er i stand til 
at ro på egen hånd. Efter bestået eksamen, som typisk er 
i juni måned, og du har roet mindst 75 km i indeværende 
sæson samt bestået en svømmeprøve, vil du blive frigivet 
og du kan ro på egen hånd. Er du frigivet roer fra en an
den roklub kan du naturligvis til enhver tid blive medlem 
uden at skulle gennemgå kursus. Der er klubaften tirsdag 
og torsdag. Klubben arrangerer ture af forskellig længde 
for medlemmerne hen over sæsonen.
Læs mere på: www.hou-kajakklub.dk

Hou Bådelaug har bestået i mere end 25 år og holder til 
i det røde klubhus ved Hou Lystbådehavn. Aktiviteterne i 
klubben er mangfoldige med en kerne af rutinerede med
lemmer og en stadig tilgang af nye medlemmer fra den 
yngre generation, som vil prøve kræfter med sejlsporten.
 HB er medlem af Dansk Sejlunion med alle de fordele 
som dette indebærer – forsikringsfordele, informationer 
om nye love og bestemmelser, miljøarbejdet omkring 
lystsejlads, adgang til DS’s ankerbøjer og kapsejladser, 
samt adgang til andre klubhuse.
Læs mere på: www.hblaug.dk

Hou Søsportcenter råder over Hou Værft samt en stor 
flåde af sejlbåde, joller, surfbrædder og ikke mindst det 

HAVNEN – BYENS HJERTE

http://www.houhavn.dk
http://www.hou-kajakklub.dk
http://www.hblaug.dk
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gode sejlskib, Prinsesse Alexandra. Søsportscentrets 
havneområde er indrettet så kørestolsbrugere og andre 
handicappede kan få glæde af sejlerlivet med de nød
vendige hjælpemidler.
Læs mere på: www.hou-seasport.dk

Hou Sydstrands Jollelaug administrerer et område I 
strandkanten ved Strandgade, hvor der må oplægges 
højst 60 joller. Jollelauget har 120 medlemmer. Optagelse 
på ventelisten sker ved henvendelse til:
Formand, Egon Richardy: tlf. 86 55 78 75

Hou-Odder-Samsø Amatørfiskeforening er en under
afdeling af en landsdækkende organisation og har p.t. 
23 medlemmer.
Kontakt kasserer, Poul Erik Hede: tlf. 86 55 75 10

Hou Fritidssejlerklub for motorbåde og sejlbåde er for 
sejlglade mennesker, som elsker livet til søs og ønsker et 
fællesskab om deres interesse, tursejlads.
Læs mere på: www.houfritidssejler.dk

Dykkerklubben Vandhundene, som er organiseret under 
Dansk Sportsdykkerforbund, flytter i 2012 deres uden
dørs base til Hou Havn. Klubben tilbyder undervisning 
i dykning med flaske og med snorkel. Der er aktiviteter 
for både børn og voksne i svømmehallen i Odder og 

fridykning med flaske i åbent vand. Fra basen i Hou kan 
dykkerne servicere private sejlere eller folk, som har tabt 
værdigenstande i vandet, samt levere luftfyldning af fla
sker for besøgende dykkere med eget udstyr.
Læs mere på: www.vandhund.dk

Museumsskibet Anna – en godt hundrede år gammel 
ålekvase, som er fornemt restaureret og erklæret beva
ringsværdig. Skibet sejler i Odder Museums tjeneste og 
giver en maritim oplevelse ud over det sædvanlige, hvor 
museets ansatte fortæller om området og dets historie.
 Tilmelding til skibets faste ture og bookning af char
trede ture på Odder Museums tlf. 86 54 01 75
Læs mere på: www.moesmus.dk under Odder Museum

Sommershoppen har siden 2009 været et fast indslag 
i sommermånederne fra maj til og med august på hav
nen ved siden af Caféen. Sommershoppen består af en 
gruppe kreative mennesker fra Hou og omegn, som viser 
deres kunst, kunsthåndværk og husflid frem og sælger 
det til overkommelige priser i en nedlagt maskinfabrik, 
som Odder Kommune venligt stiller til rådighed. Udstil
lerne skiftes til at passe butikken, og overskuddet af sal
get går til Aktivitetscentret 60+. Sommershoppen har 
åbent fredag – søndag og i skolernes sommerferie og 
på helligdage desuden om torsdagen.
For mere information, kontakt Kirsten Mørk, tlf. 86 55 62 55

http://www.hou-seasport.dk
http://www.houfritidssejler.dk
http://www.vandhund.dk
http://www.moesmus.dk


Hou og Omegns Idrætsforening – i daglig tale, HOIF.
 Den lokale idrætsforening, som har stor opbakning i 
byen, idet næsten halvdelen af borgerne i området er ak
tive i en eller flere af foreningens mange idrætsgrene.
 HOIF er en udpræget breddeidrætsklub, som lægger 
vægt på at styrke folkesundheden, samt at være med til at 
skabe sociale relationer gennem fællesskab ved at dyrke 
idræt.
 HOIF kan tilbyde flg. idrætsgrene: badminton, bordten
nis, fodbold, gymnastik, håndbold, petanque, senioridræt, 
tennis, spinning og volleyball. Som nyeste skud på stam
men er det fra oktober 2012 muligt at dyrke fitness i HOIF 
regi, da vi opretter en fitnessafdeling som en selvstændig 
underafdeling af klubben.
Læs mere på: www.HOIF.dk

Hou Hallen Byens idrætshal har siden opførelsen i 1991 
været et samlingspunkt i Hou. Den dejlige, lyse hal har 
gennem årene lagt gulvbrædder til mange forskellige slags 
aktiviteter. Idrætslivet blomstrer her, desuden bruges lo
kalerne til møder, selskaber og fester af forskellig slags.
 Fra september 2012 står en helt ny 500 m2 stor tilbyg
ning klar bl.a. med et moderne foreningsbaseret fitness
center. Her vil en ny juniorklub have til huse sammen med 
et såkaldt multirum, som vil være velegnet til dans, gym
nastik, kampsport, bordtennis mv.
Hou Hallen
tlf. nr. : 86 55 70 88
Læs mere på: www.hou-hallen.dk/

Hou Hallens Venner. En støtteforening for byens idræts
hal, som desuden yder tilskud til andre formål – især for 
byens ungdom.
 Foreningen tjener årligt et stort beløb ved at arrangere 
Hou Havnefest, loppemarked og overvåget parkering til 
Tunø Festival. Overskuddet fra disse arrangementer dan
ner grundlag for den flotte nye tilbygning, som står klar 
i efteråret 2012, og som dermed skaber mulighed for et 
endnu større aktivitetsniveau i hallen.
Hou Hallens Venner
tlf.: 20 15 77 81
Læs mere på: www.oddernettet2.dk/houhallensvenner/

Hou Havnefest ligger hvert år i den 2. weekend i juli og er 
et arrangement, som med det varierede program trækker 
adskillige tusinde besøgende. Der er masser af musik i 
forskellige genrer i de to telte samt underholdning og ak
tiviteter for børn, voksne og ældre. Den ubestridte hoved
attraktion er Hou Drop – en mageløst munter kapsejlads 
med fantasifulde, hjemmegjorte fartøjer. Havnegudstjene
sten om søndagen er også altid velbesøgt. Havnefesten 
arrangeres af Hou Hallens Venner og bygger på frivillig og 
ulønnet arbejdskraft. Overskuddet fra arrangementet går 
til at støtte Hou Hallen samt til ungdomsarbejde i Hou.
Læs mere på www.houhavnefest.dk 

H.O.I.F.’s Støtteforening har til formål at støtte idrætten i 
Hou. Foreningen rejser midler bl.a. ved at afholde Banko 
i Hou Hallen hver onsdag fra midten af september og til 
påske. I forbindelse med den årlige gymnastikafslutning 

FRIVILLIGE KRÆFTER 
PÅ SPIL I HOU
Hou er en tilbagelænet men ingenlunde søvnig by. Pulsslaget, som får Hou til at leve året rundt, 
er en hær af utrættelige borgere, der leverer en frivillig indsats i byens mangfoldige foreningsliv. 
Først og fremmest er der et bredt idrætsliv, som til stadighed bestræber sig på at møde de be-
hov, moderne familier stiller til sportslig og social udfoldelse. Kulturen tilgodeses af foreninger 
for alle aldersklasser, og folk med et hjerte, der banker for medborgerskab og indflydelse mødes 
i dynamiske arbejdsgrupper med fokus på udvikling af lokalsamfundet.

http://www.HOIF.dk
http://www.oddernettet2.dk/houhallensvenner/


og loppemarked, afholdes desuden Amerikansk Lotteri 
og Hou Lotto, som udtrækker gevinster hver måned.
 Støtteforeningen opstiller også byens juletræ på den 
gamle stationsplads, det sker hvert år den 1. søndag i 
advent.
Ejvind Klit e-mail: ejvind.klit@hotmail.dk

Team Odder, er en motionscykelklub med ca. 90 med
lemmer, som holder af cykling og socialt samvær. Træ
ningssæsonen strækker sig fra marts til september med 
ugentlige fælles træninger. Klubben arrangerer desuden 
spændende cykelture i ind og udland.
Læs mere på: www.teamodder.dk 

Hou Erhvervsråd er en interessegruppe bestående af 
erhvervsdrivende i Hou og nærmeste omegn. Hou Er
hvervsråd er dannet i 2012 i en uformel struktur på ini
tiativ af Havnefoged Palle Bust Johansen.  Gruppens mål 
er bl.a. at samle beskrivelser af alle aktiviteter i Hou på 
en hjemmeside, således at det er nemt at følge med i, 
hvad der sker lokalt
Læs mere på: www.oplevhou.dk

Hou Kulturcenter har eksisteret i over 20 år. Hen over året 
arrangerer kulturcentret kreative aktiviteter, som f.eks.  
patchwork, decoupage, glas, mo saik, uldfiltning, pileflet 
og blomsterdekorationer. Der er endvidere madlavnings
hold både for mænd og kvinder samt en malergruppe, 
Regnbuen, der mødes hver 14. dag. For yderligere op
lysninger kon takt:
Kirsten Mørk, tlf. 86 55 62 55

Aktivitetscentret 60+. Borgere over 60 år er velkomne til 
at deltage i aktiviteter, som spænder lige fra sangaftner 
og kortspil til foredrag og vinsmagning. Alle aktiviteter 
foregår på torsdage. Medlemmer optages hos:
Kirsten Mørk: tlf. 86 55 62 55

Kulturuge 40 i Hou opstod i sin nuværende form i 1995 
som en udløber fra Hou Kulturcenters udstillinger og har 
siden hvert år i uge 40 været rammen om udstillinger og 
arrangementer. I dag står en arbejdsgruppe med otte 
medlemmer bag tilrettelæggelse af kulturugen. Der er 
altid brug for gode ideer til programmet og til praktisk 
hjælp under kulturugen. Har du tid og lyst til at give en 

hånd, er du velkommen til at kontakte en af arbejdsgrup
pens medlemmer.
Læs mere på: www.kulturuge40-hou.dk

Egmont Højskolens Teknologi- og Kulturforening har 
til formål at arrangere kulturelle begivenheder på høj
skolen til glæde for elever og lokalsamfund. Det er et 
bredt spektrum af koncerter, foredrag, debataftener og 
meget andet.

Hou Lokalhistoriske Arkiv er stiftet med det formål at 
indsamle materialer, arkivalier og personfortællinger fra 
egnen. »Husk: Vi samler ikke støv, men historier.«
Læs mere på: www.houla.dk

BKF – BørneKulturForeningen i Hou har til formål at 
skabe rammer for kulturelle aktiviteter for børn og unge. 
Foreningen har stået for stomp, stunt, film og korarrange
menter. Foreningen er åben for ideer og hjælper gerne 
til med at arrangere et kulturelt arrangement. Hvert 2. år 
sikrer foreningen, at der er en gruppe frivillige forældre, 
som laver en semiprofessionel musical for byens 4. – 7. 
klasser. Der har bl.a. været spillet Ronja Røverdatter, Pippi 
Langstrømpe, Skatteøen og Klokkeren fra Notre Dame. 
Det er en meget intens proces hvor ca. 35 børn og deres 
forældre bruger 8 uger på at sætte en forestilling op.
Følg vores blog: www.bkfihou.blogspot.com

Hou Bridgeklub blev etableret i 1990. Der er ca. 20 med
lemmer, som mødes og spiller bridge på torsdag aftner 
i Medborgerhuset.
 Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte klubbens 
formand Hugo Hammelsvang på tlf. 86 55 78 00 eller læs 
mere på www.houbridgeklub.odderweb.dk

Medborgerhuset for Hou og omegn, drives af en forening 
med ca. 300 medlemmer. Formålet er at administrere 
ejendommen og drive den som medborgerhus. Huset 
kan rumme op til 75 personer. Foreningens medlemmer 
får rabat på leje af lokalerne.
Læs mere på: www.medborgerhus.frivilligcenter-odder.dk
Udlejning: Grethe Nissen, tlf. 40 46 36 67

Høfteholderne – foreningen arbejder med at forbedre 
kystsikringen ved Nordstranden i Hou.
Mail: erik.hviid@post.tele.dk

mailto:ejvind.klit@hotmail.dk
http://www.oplevhou.dk
http://www.kulturuge40-hou.dk
http://www.houla.dk
http://www.bkfihou.blogspot.com
http://www.houbridgeklub.odderweb.dk
mailto:erik.hviid@post.tele.dk
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Takket være skolerne og institutionerne i Hou, holder byen 
sig ung og moderne, og går ikke i dvale om vinteren. 
Vi er heldige at have en velfungerende folkeskole, gode 
muligheder for børnepasning, en spændende maritim 
efter skole og en verdensberømt højskole, som hele tiden 
sætter liv i kludene og tilfører byen et varieret kulturliv.

Hou Skole er for elever til og med 6. klassetrin. Herefter 
fortsætter eleverne deres skolegang i Odder. Hou Skole 
har en specialklasse og en afdelingsskole på Tunø. Sko
lens elevtal svinger mellem 150200 elever.
 Hou skole karakteriserer sig ved at være en engageret 
og rummelig skole, som sætter både trivsel og faglighed 
højt.

Hou Skoles Fritidsordning er et tilbud til elever fra børne
haveklasse til og med 3. klasse, som holder åbent fra 
kl. 6.30 om morgenen til skoledagens start og igen fra 
kl. 12.0017.00 (fredag dog kl. 16.00).
Læs mere på: www.hovskole.dk

Hou Børnehave for de små Houboere ligger i byens gamle 
bydel og benytter sig af den lette adgang til strand, havn 
og skov. Børnehaven er en åbenplansintitution med plads 
til gennemsnitlig 56 børn.
Læs mere på: www.houbornehave.odder.dk

Hou Maritime Idrætsefterskole – i daglig tale, HMI, tilby
der et etårigt efterskoleophold på 9. eller 10. klassetrin. 
Skolen er normeret til ca. 130 elever. Skolen drives som 
folkeoplysende efterskole indenfor de gældende regler 
for frie kostskoler, og mottoet bygger på tillid, ansvar, 
personlig udvikling, fællesskab og engagement. Der læg
ges særlig vægt på maritime sportsgrene.
Læs mere på: www.houmi.dk

Egmont Højskolen er en folkehøjskole med plads til 160 
unge og voksne elever – også voksne med særlige for
udsætninger. Skolen lægger vægt på samspillet mellem 
mennesker med forskellige liv og muligheder og har et 
særligt ansvar for mennesker med fysisk handicap. Der 
undervises i mange forskellige fag, holdes temauger, 
debat og underholdningsaftener og foredrag. Overord
net handler det om udvikling, indlæring, overvindelse, 
demokrati og fællesskab. Skolen vægter international 
udveksling, og inviterer løbende gæstekursister til op
hold på skolen. I hver sæson er der en udlandsrejse på 
programmet. I sommerferien udbyder skolen en række 
sommerkurser for alle interesserede.
Læs meget mere på www.egmont-hs.dk

Egmont Højskolens Vandtræningscenter, et innovativt 
og højteknologisk vandtrænings og rehabiliteringscenter 
af hidtil uhørt høj standard. Egmont Højskolen forventer, 
at centret står klar til indvielse i begyndelsen af 2013.
Læs mere på projektets hjemmeside: www.egmont-bbb.dk

BØRN OG UNGE  
SKABER LIV I HOU

http://www.hovskole.dk
http://www.houbornehave.odder.dk
http://www.houmi.dk
http://www.egmont-hs.dk
http://www.egmont-bbb.dk
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ÅRETS FASTE  
BEGIVENHEDER I HOU
Byens foreninger er storleverandører af traditioner og underholdning for byens borgere. Ved 
arrange ment erne rejses der midler til at støtte arbejdet i klubberne, og frivillige knokler ufortrødent 
med at løse opgaverne i fællesskab. Folk fra nær og fjern glæder sig over de tilbagevendende 
begivenheder, som altid leverer festligt og fornøjeligt samvær.

Hvornår Hvad Hvor 

Fastelavn Byens børn marcherer som fastelavnssoldater gennem gaderne og 
samler ind til diverse endagsudflugter. Arrangør: Fastelavnsudvalget

Hele byen

Uge 6 Skolefest med skolekomedie opført af eleverne i 6. klasse.
Arrangør: Hou Skole

Hou Skole

Uge 12/13 Gymnastikafslutning
Sæsonen afsluttes med varieret gymnastikprogram ved både lokale og 
udenbys gymnaster. Arrangør: HOIF

Hou Hallen

Uge 14/15 Loppemarked
Hou Hallen fyldes hvert år med »Lopper« som sælges til fordel for hallen 
og diverse foreningers ungdomsarbejde. Arrangør: Hou Hallens Venner

Hou Hallen

Grundlovsdag Grundlovsarrangement
Grundlovstaler, underholdning og socialt samvær. Arrangør: Egmont 
Højskolen

Egmont Højskolen

Uge 22/23 Havnens dag
De forventede blå flag hejses, og vi fejrer havnens dag med en stribe af 
maritime aktiviteter.
Arrangør: Hou Lystbådehavn og Udvikling Odder

Hou Lystbådehavn

Uge 27/28 Hou Havnefest
Sjov underholdning både til lands og til vands, samt masser af god musik 
og godt humør. Arrangør Hou Hallens Venner.

Hou Havn

Uge 40
 

Kulturuge 40
Kulturarrangementer blomstrer i denne uge i Hou og Omegn
Arrangør: Kulturuge 40 udvalget.

Hou Skole og andre 
steder



Bent Nielsen
Tømrer- & Byggefirma
Tlf. 86 54 15 99
Mail: info@bentnielsen.dk

Bilsynshallen
Tlf. 53 53 00 20

Cafeen Hou Havn
Tlf. 86 55 71 71
www.cafeenhouhavn.dk
 Mail: cafeen@cefeenhouhavn.dk

Cafe Skuden
Tlf. 86 55 08 00
… du kan bestille online:
www.justeat.dk/restaurants
cafeskuden

CC Green 
Byggerådgivning-Arkitekt-Ingeniør
Tlf. 40 22 39 17
www.ccgreen.dk
Mail: jm@ccgreen.dk

Cykler – Knallerter
Viggo Rasmussens EFTF.
v/Finn Christensen
Tlf. 86 54 04 03
Mail: 2hjul.dk@c.dk

Dagli’ Brugsen
Tlf. 86 55 61 03
www.daglibrugsen.dk

EDC Ejendoms Centret A/S
Tlf. 86 54 22 77
www.edc.dk
Mail: 830@edc.dk

Egmont Højskolen
Tlf. 87 80 79 00
www.egmonths.dk
Mail: mail@egmonths.dk

Jønsson Glas v/John Toft
Tlf. 24 63 99 19
www.joenssonglas.dk
Mail: jonssonglas@tdcadsl.dk

Hou Autoservice
Tlf.  86 55 41 15 

40 28 41 15
Mail: erikhau 102@gmail.com

Hou Hallen
Tlf. 86 55 70 88
www.houhallen.dk
Mail: houhallen.dk

Hou Havnekiosk
… is, slik,pølser, sodavand, øl og vin 
mm.
Tlf. 86 55 66 11

Hou Lystbådehavn
Tlf. 86 55 61 19
www.houhavn.dk
Mail: info@houhavn.dk

Hou Maritime Idrætsefterskole
Tlf. 86 55 71 00
www.houmi.dk
Mail: info@houmi.dk

Hou Strandcamping
Tlf. 86 55 61 62
www.houstrandcamping.dk
Mail: info@houstrandcamping.dk

Hou Søsportcenter
Tlf. 87 81 79 99
www.houseasport.dk
Mail: mail@houseasport.dk

Interpresent
Tlf. 70 20 02 61
www.interpresent.dk
Mail: interpresent@interpresent.dk

PL Anlæg & Entreprenør
… stort og småt – altid godt
Tlf. 40 21 43 62
Mail: pl@holkenmaskinstation.dk

Hou Mesterslagter
Tlf. 86 55 62 78
www.mesterslagter.dk
Mail: info@mesterslagter.dk

Odder El-Service
Tlf. 86 56 00 32
www.odderel.dk
Mail: steen@odderel.dk

Odder Kloakservice Aps
Slamsugning/spuling kloak og dræn
Tlf. 86 54 08 57
Døgnvagt 40 27 08 57
Mail: oddertransport@mail.dk

Randlev Malerfirma
… din lokale malermester
Tlf. 86 54 30 20 eller 29383122
www.randlevmalerfirma.dk
Mail: torslav@mail.dk

PVS Tecnique v/Peter Larsen
VVS • Blik • Jordvarme • Solvarme  
og Maskinudlejning
Tlf. 86 55 67 05 eller 20 21 67 05
www.pvsvvs pvs.vvs@mail.dk

Støt vores annoncører, de støtter os. Geografisk placering – se bagsidekort.

http://www.cafeenhouhavn.dk/
http://www.just-eat.dk/
http://www.ccgreen.dk/
http://www.daglibrugsen.dk/
http://www.edc.dk/
http://www.egmont-hs.dk/
http://www.joenssonglas.dk/
http://www.hou-hallen.dk/
http://www.houhavn.dk/
http://www.houmi.dk/
http://www.houstrandcamping.dk/
http://www.hou-seasport.dk/
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http://www.mesterslagter.dk/
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http://www.randlev-malerfirma.dk/
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mailto:pvs.vvs@mail.dk
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