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Initiativet til Kulturcenteret kom fra Hou Skole, da det fra politisk side blev 

besluttet, at landets skoler skulle bruges mere af lokalbefolkningen. 

Den daværende skoleinspektør Anker Bøgholm indkaldte til et møde den 

13/11-1989, og kort efter blev det første udvalg nedsat. Udvalget bestod af: A. 

Bøgholm, Jonna Lohmann, Elin Chrillesen, Anna Ipsen, Lillian Poulsen, Lis 

Kristiansen og Kirsten Mørk. Lis, Anna og Kirsten sidder stadig i udvalget. 



 

 

Ideen bag Hou Kulturcenter var, at vi skulle mødes, hjælpe og inspirere 

hinanden, og på den måde være med til at styrke lokalsamfundet og tilføje det 

så mangeartede aktiviteter som muligt. 

I tidens løb har der været afholdt mange forskellige aktiviteter. Her nævnes et 

lille udpluk: rollespil, sølvfletning, hattesyning, patchwork, madlavning, 

bygning af redekasser og foderbrætter, fremstilling af bolsjer, uldfiltning, 

sangaften, blomsterbinding, modeopvisning, pileflet, glas, keramik, mosaik, 

foredrag om zoneterapi, tarotkort, sten og krystaller – og vi kunne blive ved. 

 

           
glasfad                                                            patchworktæppe 

 

I dag er der nogle faste aktiviteter – nemlig tre madlavningshold for mænd, et 

madlavningshold for kvinder, og en gruppe ”Regnbuen”, der mødes på skolen 

hver 14. dag og maler og inspirerer hinanden. Desuden er der kursus i 

patchwork ca. 6 gange om året. Der er endvidere nogle forskellige ikke 

fortløbende arrangementer i løbet af året.  

 

Hou Kulturcenter har mange gange 

deltaget i Kulturuge 40 med diverse 

udstillinger og arbejdende stande. 

Her undervises i papirklip. 



                                                               

      

Maleriudstilling fra  en have i Hou i 2006            ”Regnbuen”, der står bag udstillingen 

 

 

I Kulturuge 40 har malergruppen 

”Regnbuen” også været repræsenteret, 

og de har endvidere udstillet i Kvicklys 

galleri to gange, i Ørting Hallen, en privat 

have i Hou.  En del af medlemmerne har 

nu i syv år deltaget i Sommershoppen på 

havnen. 

 

 

Hou Kulturcenters programmer udkommer hvert år i januar og i august 

måned. 

 

 

 

Kilde: 

Diverse programmer og 

Kirsten Mørks korrespondance 


