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Arkivets lokaler ved Hou Hallen:
Vi har endnu ikke en dato for overtagelse af ”Juniorklubbens”
lokaler, men det sker, når Hou Hallen går i gang med den
planlagte udvidelse. Flytning af pavillonen forventes udført
sidst i februar/først i marts, når juniorklubben stopper for denne
sæson.

Foråret er på vej!
•••
Den 14. januar 2012 var
første kursusdag i

Medlemmer:
Vi er kommet godt fra start og foreningen tæller nu 100
medlemsskaber og da mange er familiemedlemskaber
repræsenterer det ca. et par hundrede mennesker, hvilket er
meget tilfredsstillende. Målsætningen er stadig 200
medlemsskaber, fordi medlemskontingentet skal dække
foreningens drift.

modtagelse og registrering
af arkivalier. Bestyrelsen
og en række frivillige
arbejder på at blive klar til
at modtage arkivalier.
Vi er dog så småt begyndt
og siger tak til Edith

Bliv medlem:

Sørensen, Odder, for

Kontingent: Personligt kontingent

100,-

materialet om Anna og

Familiekontingent

150,-

Marie Sørensen, som

Forening/virksomhed

400,-

boede Vestergade 5, og til

Indbetales Nordea Reg. 1944 Kontonr. 4383615912

Else Marie Jensen for

(HUSK tydelig navn og adresse)

arkivalier fra Oliver Larsen
Hou Slagterforretning og

SMID IKKE NOGET UD – FØR DU HAR TALT MED HOU
LOKALHISTORISKE ARKIV
Torsdag den 16.2.2012 kl. 14.00 har Aktivitetscenteret 60+ dette
arrangement i Medborgerhuset, hvor Gunhild Hoe er inviteret
til at kommer og fortæller om arkivets arbejde. Denne dag
opfordres alle til at komme med gamle billeder fra Hou, så vi
kan få gang i snakken om gamle dage. Lad os få et godt grin, og
lad det være det første af en række kaffemøder, hvor der skal
fortælles gamle HOU HISTORIER

ikke mindst til Frida
Sørensen for et digert værk
af skrapbøger om livets
gang i Hou ca.1950-2010.
Formand: Gunhild Hoe
21755477, Næstformand:
Hanna Nissen 86556050,
Kasserer: Ditte Marie Pelch
27624214, Sekretær: Lene
Isager 29409988, Michael

Følg med i arkivets arbejde på:

Paulsen 52139493,
Suppleanter: Mette Jacobsen

www.hou-la.dk

29378980 og Ole Peter
Jacobsen 23465138

