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3 grønne arrangementer i Hou
Hou Fællesforums grønne fokusgruppe vil gerne invitere til 3 grønne arrangementer i 
løbet af efteråret. Vi vil gerne være med til at skabe mulighed for at Houboerne mø-
des og deler viden, erfaringer og ideer til, hvordan vi gør livet grønnere for og med 
hinanden. Arrangementerne har fået støtte af Dagli’Brugsen i Hou.

Alle arrangementer er gratis og slutter af med kage og kaffe, men man skal tilmelde 
sig senest to dage før til Eva Carlslund, så vi er sikre på, at der er kaffe nok og plads 
til alle. 

Tirsdag d. 17. august kl. 19:30-21:00

Grøn gåtur langs kysten i Hou 
v. Ole Sørensen, Erik Hviid, Johan Tesdorpf

Mødested: Kl. 19:30 foran Vandhalla. 
Tilmelding: Senest d. 15. august til Eva Carlslund på mail ec@egmont-hs.dk 
eller tlf. 28 35 88 89

Torsdag d. 9. september kl. 19:30-21:00

Skovhaven, permakultur og lidt Vild med Vilje
v. Bente Kloppenborg

Mødested: Kl. 19:30 på toppen af bakken v. Egmont Højskolen
Tilmelding: Senest d. 7. september til Eva Carlslund på mail ec@egmont-hs.dk 
eller tlf. 28 35 88 89

Torsdag d. 14. oktober kl. 19:30-21:00

En aften i den grønne strøms tegn
v. Hans Otto Lunde

Mødested: Kl. 19:30 i Bie-rummet på Egmont. (lige ved Vandhalla indgangen). 
Tilmelding: Senest d. 12. oktober til Eva Carlslund på mail ec@egmont-hs.dk 
eller tlf. 28 35 88 89
 



Grøn gåtur langs kysten i Hou
Tirsdag d. 17. august kl. 19:30-21:00

Vil du vide meget mere om, hvad der rø-
rer sig på den grønne front i Hou, så tag 
med på gåtur langs kysten.

Naturvejleder Ole Sørensen vil fortælle 
om, hvad vi kan gøre for at øge biodiver-
siteten, om de østrigske fyrretræer, Hou 
Tjørnen og om de plantearter, vi ønsker 
og ikke ønsker i vores natur langs kysten.

Erik Hviid fortæller om høfderne langs 
kysten og om Stenrevsgruppen, som ar-
bejder på at reetablere stenrev ud for 
Hou for at genskabe livet på havbunden.

For enden af Strandgade vil Johan 
Tesdorpf fortælle om skovdrift- og pleje 
anno 2021, om de store egetræer i kan-

ten af Ravnskoven og om at henlægge 
dele af skovarealerne til naturskov.

Alt i alt 3 stærke kræfter, som vil guide os 
på en gåtur, der strækker sig fra Egmont 
Højskolen til enden af Strandgade.

Husk tilmelding – se info side 2.

Skovhaven, permakultur og lidt Vild med Vilje
Torsdag d. 9. september kl. 19:30 - 21:00

På Egmont Højskolen er vi ved at udvikle 
lidt grønne fingre. Vi er i fuld gang med at 
anlægge en Skovhave, hvor vi blandt an-
det afprøver permakulturprincipper, og vi 
forsøger os også med lidt Vild med Vilje i 
hjørnerne. 

Har du lyst til at høre lidt om projektet, 
lidt om flerårige grønsager, nye dyrk-
ningsmetoder og et natursyn, der er 
hjælpsomt over for naturen, så kig ende-
lig forbi. 

Vi mødes på bakken ved skovhaven og 
gennemgår bede og planter. Hvis sep-

tembervejret arter sig, så tager vi kaffen 
i haven, men ellers har vi mulighed for at 
trække indenfor på højskolen til spørgs-
mål og snak.

Husk tilmelding – se info side 2.



En aften i den grønne strøms tegn
Torsdag d. 14. oktober kl. 19:30-21:00

På denne aften kan du få lejlighed til at 
blive lidt klogere på, hvordan man kan 
realisere tankerne om en fremtid uden 
afbrænding af kul, olie osv. til skade for 
klimaet.

Produktion af strøm uden brug af fossile 
brændstoffer er en nødvendighed, hvis vi 
skal standse klimaforandringerne. Ligele-
des er transport ved hjælp af strøm en 
del af løsningen.

Du får lejlighed til at se et stort solcelle-
anlæg, der producerer strøm til omkring 
60 gennemssnitshusstandes årlige for-
brug.

Anlægget er placeret på Egmont Højsko-
len, hvor du vil blive vist rundt, og der 
bliver lejlighed til at stille spørgsmål og 
diskutere, om solenergi har en fremtid 
under danske himmelstrøg.

Når vi nu alligevel er på højskolen, vil vi 
også kigge lidt på, hvordan man her for-
søger at drive en så voldsom energisluger 
som en svømmehal, Vandhalla – på en så 
bæredygtig måde som muligt.

Er det mon ikke snart tiden at få skiftet 
den gamle CO2-osende skærveknuser ud 
med en ny el-bil?

Vi får besøg af en elbil-entusiast, som vil 
fortælle om sine erfaringer med el-biler. 
Hvad med rækkevidden? Og er det over-
hovedet til at få sådan en ladet op?

Husk tilmelding – se info side 2.


