
1993  Seniorbo Strandgade – Havglimt 
 
Opstart 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I 1944 fik Hou by foræret det areal, som vi ser på billedet, af grosserer Timm. 
Grunden havde den servitut, at den ikke kunne sælges, og at der skulle være 

sportsplads på grunden. I 1989 mente Hou og Omegns Idrætsforenings bestyrelse, at 
det var praktisk at have alle idrætsaktiviteter samlet omkring den kommende Hou 

Hal. Derfor søgte bestyrelsen Thimms arvinger om tilladelse til, at servitutten kunne 

slettes. De fik tilladelsen, og jorden kunne nu sættes til salg. 
Arkitektfirmaet Jette og Jørgen Frost Larsen m.a.a ApS, Skanderborg ønskede at købe 

noget af arealet, hvis de kunne få bevilget en kvote til andelsboliger, og hvis Odder 
Kommune ville lave en lokalplan, så der kunne bygges disse andelsboliger.  

 
I april 1992 indkaldte Hou og Omegns Idrætsforening byens borgere til et 

orienteringsmøde, hvor ejendomsmægler Eva Høgh, Århus og Jette og Jørgen Frost 
Larsen også var til stede. Et halvt hundrede mennesker deltog i mødet og spurgte til 

byggeri, planer, tidshorisont m.v. Mødet var meget positivt, og der kom ingen kritik 
af salget. I første omgang skulle der bygges 18 seniorboliger. Eva Høgh fik på mødet 

henvendelse fra 10 interesserede købere. Senere skulle der bygges yderligere 24 
familieboliger. Dette projekt blev dog aldrig til noget. 

 
Allerede 14/4-1993 var der i avisen en stor salgsannonce vedr. Seniorbo, Strandgade, 

Hou. Af annoncen fremgik det, at er hus på 80 m2 kostede kr. 3.300,- i månedlig 

husleje inc. fællesudgifter. Andelsindskuddet var på kr. 152.000,-. Den 18/5 1993 
blev byggeriet udbudt til offentlig licitation i avisen. 

 



 
 



Der var mange interesserede købere både fra Hou og omegn bl.a. et kendt Hou 
ægtepar – nemlig Signe og Svend Hjortshøj Jensen. Vi er så heldige, at vi har uddrag 

fra Svends dagbog, og han skrev den 13/8-1993: ”I aftes havde vi sidste møde inden 
byggeriet til Seniorbo går i gang. Alle andele er solgt, og byggeriet forventes igangsat 

i uge 39”.               
 

  
 

 
 

 
9/10-1993 skrev Svend: ”Der 

er ellers fuld gang i 
jordarbejdet på Seniorbo, og 

alt går efter planen. Der var 

1. spadestik den 1/10, og de 
fleste kommende beboere 

var mødt op. Spændende 
bliver det.”  

 
 

 
 

 
 

 
Projektet var brugerstyret, og alle kommende beboere blev inviteret til byggemøde 

hver anden tirsdag, så de havde god mulighed til at være medbestemmende ved 
byggeriet. 

 

 
 

                      
 

 
 

På billedet til venstre er håndværkerne i gang med fundering af grunden. På billedet 
til hører ser vi murermester Orla Willumsen, Hou og en ukendt murer.  

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
Den 11/3-1994 skrev 

Svend: ” I dag skal vi 
have rejsegilde kl. 

13,00. Menuen består 
af biksemad, øl og 

gammel Dansk. Maden 
leveres af slagteren.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Beboere i 
arbejdstøjet 

1996. Fra 
venstre ser 

vi Rasmus 
Hansen, 

Herluf 

Nielsen, 
Gunnar 

Sørensen, 
Svend 

Hjortshøj 
Jensen, 

Michael 
Bjørn 

bagerst og 
Martin 

Andersen 
forrest. 

Beboernes 
alder i Hou 

var i 1993 

fra50 til 87 
år.   

 
 

 
 

 



Bofællesskabet, som det ser ud i 2018           
     

 

        
                                                                                Bålpladsen 

                                                       
Tryghed og nærvær i hverdagen 

 

Hvis du går ud ad Strandgade og drejer til højre ved Strandgade nr. 28, kommer du 
til Havglimt, som består af 18 boliger, der alle ligger i en rundkreds omkring et 

fælleshus, som husene i en landsby ligger omkring et gadekær. Havglimt er et 
bofællesskab for modne mennesker uden hjemmeboende børn. De første beboere 

flyttede ind 1/7-1994.  
 

Om sommeren mødes beboerne ved stranden, steger en pølse, nyder solnedgangen, 
får et glas vin, en kop kaffe, og drøfter dagens begivenheder. Husene ligger i anden 

række ca. 60 m fra havet, så her har beboerne både helårs- og sommerhus i et.     
 

Nogle beboeres kommentarer 
 

Peter Larsen og Bente er det eneste ægtepar, der har været med siden starten. Peter 
fortæller, at bofællesskabet til fulde lever op til deres forventninger. Peter siger, at 

når man bliver ældre, får familien en større vægt i ens liv, men de er der jo ikke i 

hverdagen – det er alle de gode naboer derimod. Man kan godt sige, at naboerne er 
blevet en slags ”bonusfamilie”. Bente og Peter har aldrig fortrudt, at de flyttede til 

Hou, og de nyder dagligt bofællesskabet, hvor de hjælper og passer godt på 
hinanden.  

 
Karin Simonsen siger: ” Vi sidder ikke lårene af hinanden, men er gardinerne en dag 

trukket for til langt op af formiddagen i et af de 18 huse, bliver der snart banket på. 
Når man bor så tæt, som vi gør, lærer vi hinandens rutiner at kende. Bemærker vi 

uregelmæssigheder hos en af de ældre enlige, kigger vi altid lige ind til 
vedkommende. Vi synes selv vi har et rigtigt sundt sammenhold.” 

 
Havglimts formand Jens Kjellow fortæller: ” Jeg har tidligere boet i bofællesskabet 

Vildrosen i Beder. Det er et herligt sted for familier med hjemmeboende børn. 
Omdrejningspunktet var her den daglige fællesspisning på alle ugens hverdage. 

Her i Havglimt har vi ikke fællesspisning. Omdrejningspunktet er nok mere den tid, vi 
giver til hinanden. Som senior nyder vi at kunne spise vores aftensmad på 

tidspunkter, som netop passer den enkelte. Det giver en form for frihed. Men det kan 

da godt være, at vi en dag finder på at lave spiseklub her på stedet. Det er de til 



enhver tid boende bofæller, som beslutter sådan noget. I det hele taget bestemmer vi 
selv, hvorledes regler og kutymer skal være”.   

 
Når man spørger beboerne om, hvad 

den største fordel ved bofællesskabet 
er, bliver to ord nævnt igen og igen – 

nemlig tryghed og omsorg. Det 
forstår man godt, for der er ingen 

tvivl om, at alle går op i, at alle 
bofæller har det godt. I Havglimt er 

der en blind beboer og en, som sidder 
i kørestol. I bybilledet ser man ofte 

nogle af beboerne, der går en tur 
med kørestolsbrugeren eller går med 

den blinde under armen – så det med 

omsorg er ikke tom snak.         
 

 
Fælleshuset 

 
Fælleshuset er på en måde ”hjertet” i 

bofællesskabet. Det er på 185m2 og indeholder 
værksted, kontor, 2 gæsteværelser, bad, 

mødesal med klaver og fuld udstyret køkken med 
service til 50 personer. 

 
Beboerne kan for meget rimelige penge leje 

gæsteværelser og salen. Derfor har de ikke brug 
for så meget plads til daglig. I hverdagen kan vi 

alle klare os med mindre plads, men når der er 

fødselsdage, familiesammenkomster m.v., er der 
i de fleste familier brug for en stue af en vis størrelse, og 1 - 2 gæsteværelser er 

næsten uundværlige. Fælleshuset bliver brugt meget – både til bofællesskabets 
mange arrangementer og til de enkelte beboere privat.  

 

                                                          
                                                                    Her ser vi indgangen i Fælleshuset ”klædt på” til fest. 

                                                         



Socialt Samvær 
 

    
 
I bofællesskabet er der mange sammenkomster. Der holdes kaffemøde hver måned. 

Efter kaffen synges der, og derefter drøftes evt. problemerne, og beslutninger tages. 
Store sager besluttes på den årlige generalforsamling, som betragtes som en festdag 

med 100% deltagelse. 
 

Havglimt drives i dagligdagen gennem forskellige udvalg. Ca. 6 gange om året 
arrangerer festudvalget forskellige events. Det kan være en udflugt, mortensaften, 

fastelavnsfest, julehygge, høstfest og lignende. Derudover er der fødselsdage og 

generalforsamling, så ingen behøver at kede sig. Der er ikke mødepligt, men heldigvis 
er der altid stor tilslutning til de forskellige arrangementer. 

 
Gennem de seneste 9 år har udsmykningsudvalget stået for skiftende 

maleriudstillinger i fælleshuset til stor glæde for både udstillere, gæster og beboerne.      
 

Arbejdsfællesskab 
  

Der er ikke ansat en vicevært, så 
beboerne klarer selv alle viceværtopgaver 

på skift en uge ad gangen. Ved større 
opgaver hjælper alle de ”våbenføre” til – 

og som en beboer har udtalt: ”Det er 
meget sjovere at være i haven, når vi er 

flere om det”.   

 
I sommerhalvåret indkalder parkudvalget 

til arbejdsdage i ”parken” en gang om 
måneden. En af beboerne varmer alle op 

med kaffe og rundstykker forinden.  
Hovedrengøring af fælleshuset er også en fællesopgave. Man skal ikke glemme, at et 

arbejdsfællesskab giver et virkeligt godt sammenhold. Er nogle beboere syge eller er 
blevet op i årene, er det i orden blot af se på, at de andre arbejder – og så er der 

naturligvis kaffe og ofte en ”lille en” til halsen bagefter. 



       
 
Ejerskab 

 
Havglimt er et privat andelsselskab. Ved køb af et andelsbevis, får man ret til at bo i 

et bestemt hus. Der er 7 boliger på 80m2, 8 på 91m2, og 3 lidt større – nemlig 
105m2. På generalforsamlingen i 2018 besluttedes det, at andelsbeviset på et hus på 

80m2 skulle koste kr. 244.251,-, et hus på 91m2 kr. 261.450,- og et hus på 105m2 

skulle koste kr. 328.796,-. Hertil kommer tillæg og reguleringer. Den månedlige 

udgift er på henholdsvis kr. 5.220,-, kr. 5.771,- og kr. 6.473,- incl. fællesudgifter.  
 

Selskabet har ingen venteliste – men en emneliste, idet bestyrelsen selv bestemmer, 
hvem de vil have ind som bofæller. Det er vigtigt for alle, at beboerne har nogenlunde 

de samme værdier. 
 

Havglimts formand Jens Kjellow vil altid gerne svare på spørgsmål – tlf. 24 24 71 82 

 
Bofællesskabets krav til nye beboere 

 
Når ansøgere til Havglimt kommer til 

samtale, fortæller repræsentanter for 
bestyrelsen evt. kommende bofæller, at 

så godt som alt arbejde i foreningen laves 
af bofællerne selv. Der lægges derfor 

vægt på, at kommende bofæller kan og vil 
deltage i dette arbejde. Der lægges også 

vægt på, at bofællerne har lysten til et 
vist mål af socialt samvær med andre. Det 

er vigtigt for et godt klima i Havglimt, at 
kemi og indstilling blandt beboerne passer 

sammen.   

 
 

På billedet ser vi til højre et hus i Havglimt, og vi kan samtidig se den korte afstand til 
vandet.  

       
Her i august 2018 kunne man høre i TV avisen, at Regeringen har afsat 705 mill. 

kroner til ældreområdet. En stor del skal bruges til at bekæmpe ensomheden. Ak ja – 
sikken en kontrast til Havglimt. Måske burde Regeringen lave flere kvoter, så der 

kunne bygges flere andelsboligforeningen som Havglimt.  
                                                     
 

 

 

 

 



Morgenstemning Strandgade 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder 

Facebook og diverse artikel fra Horsens Folkeblad  

Uddrag fra Svend Hjortshøj Jensens dagbog 

Billeder lånt af Gert Chrillesen, Bente Schou og Hou Lokalhistoriske Arkiv. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Artiklen er skrevet af Kirsten Mørk  

 


