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Bygningen på hjørnet af Skolegade og Nørreled blev bygget i 1920 som gymnastiksal 

til Hou skole, og den fungerede som sådan, indtil en ny gymnastiksal blev bygget ved 

Skolevænget i 1969. Kommunen beholdt bygningen, som derefter fungerede som 

Hous ”forsamlingshus”, som man kunne leje til private fester – og dem blev der holdt 

mange af. Huset fik dog i folkemunde navnet ”Omsorgen”, fordi der på faste ugedage 

blev lavet arrangementer for byens ældre: foredrag, fællesspisninger, forskellige 

husflidsaktiviteter med mere.  

Da ”Hjemmet” – Hou Ældrecenter – blev udvidet i 1991, flyttede ”Omsorgen”s 

aktiviteter hertil. Kommunen overvejede derfor at rive bygningen ned for at spare 

penge til driften. Det endte dog med, at kommunen tilbød borgerne i Hou en 

lejekontrakt på huset, mod at borgerne overtog alle omkostninger og stod for drift og 

vedligeholdelse af huset. Dét fik gode Hou-borgere på banen. Et midlertidigt udvalg 

bestående af Erik Maack, Ib Andersen, Erik Brauer, Jørgen Ehrhorn, Torben Lohmann, 

Benny Neister, Gerda Richardy og Grethe Sørensen henvendte sig til borgmester 

Gerda Pedersen om, at de ville indgå en lejeaftale med kommunen.  



Den 5. februar 1991 var der 

stiftende generalforsamling i 

foreningen ”Medborgerhuset 

for Hou og Omegn”. 

Formålsparagraffen lyder: 

”Formålet er at administrere 

den af kommunen lejede 

ejendom Skolegade 15, Hou 

og drive den som 

medborgerhus.” Den første 

bestyrelse bestod af Erik 

Maack (formand), Åge 

Jensen, Gurli Pedersen, 

Grethe Sørensen og Jens M. 

Jensen.  

    Istandsættelsen går i gang. 1991 

Som en af de første handlinger sendte bestyrelsen et brev til byens borgere, hvori 

blandt andet står: ”Penge skal der til, vi har fået stor økonomisk opbakning, 

J.E.Consult ved Jørgen Ehrhorn har skænket 15.000 kr., Beboerforeningen overfører 

ca. 6.000 kr. … huset trænger til renovering og udskiftning m.m., f.eks. køkken, 

service, udluftning, maling … Et pengeinstitut og nogle lokale handlende har givet 

tilsagn om støtte, så giv bestyrelsen og Odder Kommune et bevis på at I ønsker ar 

bevare huset som et samlingssted for borgerne, det gør I ved at benytte vedlagte 

girokort …” 

Den 17. april 1991 underskrev bestyrelsen og borgmesteren en lejekontrakt, der var 

uopsigelig for begge parter indtil 31. december 2010. Denne kontrakt er siden blevet 

forlænget et par gange. 

    

De frivillige i gang med istandsættelsen indvendig 

De skiftende bestyrelser har lagt et stort arbejde i at holde gang i Medborgerhuset. 

De arrangerer 3-4 årlige fællesspisninger for medlemmerne, og de holder et årligt 

julemarked og andre arrangementer, når de får en god idé. De står for udlejning af 



huset. De sørger for rengøring ude og inde. De sørger for at holde huset i pæn stand 

med maling og småreparationer. Der er kommet nyt tag på, der er blevet lavet en 

større renovering af køkkenet. Bestyrelsen sørger ikke kun for, at der er økonomi til 

disse projekter, men de udfører meget arbejde selv. 

    

Før og nu 

Takket være den store indsats fra de frivillige er Medborgerhuset stadig et attraktivt 

festlokale for byens borgere og andet godtfolk, der har lyst til at holde fest i Hou. 
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