
1995  Kulturuge 40 
 

I 1994/95 ønskede Odder Kommune at styrke kulturen i 

kommunen, hvorfor Kulturuge 40 blev startet. Som navnet 
siger, foregik alle arrangementer i uge 40.  

Anna Marie Christensen og William Holstein-Rathlou blev 
kontaktet af kommunen, om de ville etablere et udvalg i Hou, 

der skulle stå for Kulturuge 40 i byen. Så vidt jeg husker, 
bestod det første udvalg af: Anna Marie Christensen, William 

Holstein-Rathlou, Bente Schou, Hanne Hansen, Astrid og Holger 
Jensen, Anna Ipsen og Kirsten Mørk. Der skete løbende 

udskiftning, men en del var dog med i mange år. Den eneste, 
der var med fra start til slut, var William.  

 

 
Her kan man se programmet for 1995. 

Der var også musik ved Lars Damkjær, 
børnene fra samspilsgruppen og Klaus 

Tølbøll. 
 

Det vil blive alt for omfattede, hvis alle 
årenes programmer skal omtales, men 

på Hou Lokalhistoriske Arkiv kan man se 
alle programmerne fra 1995 til og med 

2014.  
 

I tidens løb var der dog nogle 
arrangementer og projekter, der tiltrak 

sig speciel stor opmærksomhed som 

f.eks. i 1997, hvor vi havde besøg af 
Niels Hausgaard, der er elsket af 

Houborgerne på grund af hans specielle 
humor samt besøg af daværende 

Kulturminister Ebbe Lundgaard, der 
holdte et spændende foredrag om 

”Idrættens sociale ansvar”. Begge 
indslag blev afholdt af og på Egmont 

Højskolen. Heldigvis skulle 
Kulturugegruppen ikke stå for alle 

arrangementer, idet der kom hjælp hvert 
år fra bl.a. Hou Skole, Egmont 

Højskolen, Menighedsrådet, Odder 
Lokalhistoriske Arkiv, Hou 

Lokalhistoriske Arkiv, Hou Maritime Idrætsefterskole, Odder Bibliotek, Børnene Kultur 

Foreningen, Hou Børnehave m.fl. 
 

I 1996 opfordrede Kulturugeudvalget byens borgere til at skrive dagbog for mandag 
den 16/9-1996, der var en almindelig dag i Hous 150-års jubilæum. Der blev 

afleveret ca. 80 dagbogsblade, og det kan man læse mere om i tidstavlen under 1996 
Hou skriver Dagbog.    

 



I 1997 var der en spændende artikel skrevet af en journalist fra Odder Avis, der 
deltog sammen med 150 børn og voksne i alle aldre i et levende rollespil. De skulle 

på jagt efter de fire ingredienser der indgik i den ungdomsdrik, som Kong Valmer 
drømte om: Blade fra Livets Træ, stjernestøv, havfruetårer og et skvat fodsved fra en 

trold. Deltagerne blev inddelt i hold på 10 personer. De skulle adlyde kongens bud og 
måtte derfor drage ud for at finde de fire ingredienser. 

 

        
Kongen og hans mænd            Den pestramte                        Heksen      

 

Herefter følger en meget spændende, engageret og intens fortælling om jagten. 
Undervejs mødte de skjolde, grønklædte jægere, trolde, hekse, en pestramt, vikinger 

og troldmænd, og deltagerne blev udsat for meget forskelligt. En uhyggelig, 
spændende og meget anderledes oplevelse fik deltagerene. Det lykkedes alle 

grupperne at aflevere drinken til kongen, som klogt nok låste den inde i sin 
skattekiste. Som tak inviterede kongen dem til at spise med ved sit bord, hvor man 

kunne få pandekager, popcorn og bage snobrød. 

Artiklen fyldte over en halv side, og man var ikke i tvivl om, at journalisten havde 
nydt det – for som han skrev: ”To timer i fantastisk sensommervejr er fløjet af sted i 

fortryllende selskab med fantasien”. Bedre reklame kan man vist ikke få?   
 

Samme år fik Bente Schou Odder 
Kommunes Kulturpris, fordi hun de sidste 

par år havde brugt stort set al sin fritid 
på at forevige ”øjeblikke” fra Hou – og 

derfor kunne hun efterhånden betegnes 
som byens hoffotograf. Bente var valgt 

blandt syv kandidater. På billedet ser vi 
formanden for kulturudvalget Verner 

Møller overrække prisen for 1997 til 
Bente Schou. Hou borgerne kan glæde 

sig over alle de billeder Bente har taget i 

tidens løb, og mange kan ses i de 
forskellige artikler under Tidstavlen. 

 
Øjeblikke fra Hou kunne i 1998 ses via en lysbilledserie – ledsaget af levende musik 

leveret af Jonas Brink fra Hou og hans akustiske guitar. 
 



I 1999 var temaet Middelalderen. Der blev spillet middelaldermusik, lavet skjolde, 
afholdt middelalderløb og Anita Birkbak havde syet en række originale 

middelalderdragter i børnestørrelse. 
 

Gamle fotografier, lysbilleder og 
malerier var i flere år et fast punkt i 

Kulturuge 40`s program. Hvert år 
var interessen stor, og derfor 

besluttede Kulturugeudvalget, at 
arbejde målrettet på, at billederne 

skulle samles og udgives i bogform – 
en langtidsholdbar og smuk 

billedfortælling om den egn og by, 
hvor vi bor. Bogen skulle være et 

stemningsfuldt tidsbillede på 

årtusindskiftet, og den blev udgivet i 
2000 af Kulturuge 40. Billederne i 

bogen var taget af Bente i perioden 
1996 til år 2000, og bogen ”Hou en 

by ved vandet – midt i landet” 
fortæller om Hous mangfoldighed af 

natur, erhverv, kunst og kultur. 
Overskuddet gik til Kulturuge 40. I 

dag kan bogen købes på Hou 
Lokalhistoriske Arkiv.   

  
I 2001 lavede Kulturuge 40 en plakatkonkurrence, 

hvor betingelsen var, at Kulturugegruppen måtte 
bruge plakaten i markedsføringen bl.a. som plakat 

hvert år. Den flotte vinderplakat, som vi ser, er tegnet 

af et par unge piger fra Hou Heidi Tranum og Anne 
Poulsen. Der var indkommet flere forslag til en plakat, 

men alle i gruppen var enige om, at pigernes plakat 
var den bedste, fordi den på en enkel måde beskrev 

nogle af de værdier, vi har i byen. Plakaten blev trykt i 
1500 eksemplarer og solgt løbende.  

 
De første år lavede Kaj Schou programmet, men fra 

2002 overtog Jytte Schriver jobbet – dejligt med så 
mange frivillige hjælpere. 

 
 

 
 

 

Hvert år var der forskellige steder på 
skolen, hvor der var aktiviteter for børn.  

Her sidder en flok frivillige og venter på 
børn, der ville tegne, klippe og klistre.  

Børnene kunne også blive malet i hovedet 
som en kat, mus, spøgelse, sørøver og 

meget andet. Der var også mulighed for at 



få hjælp til at lave et maleri eller skære sin egen lygtemand af græskar. Mulighederne 
var mange i de forskellige år.  

 
 

 
 
Den 19/2-2003 kunne man læse i Odder Avis, at Kulturuge 40 ophørte i Odder, fordi 

der ikke var nok interesse for det, og det kneb med økonomisk opbakning og 
frivillige. I Hou fortsatte gruppen ufortrødent, selv om der ikke var bedre betingelser. 

 
40 børn fra Hou Skoles 4 – 7 klasse opførte i 2003 musicalen ”Skatteøen”, og det var 

en fantastisk oplevelse. Man kan undre sig over, hvor dygtige børn er til at synge, 
danse og optræde.  

 
2003 var også året, hvor gruppen fik produceret postkort til salg. Postkortene var 

forskellige billeder fra byen samt et billede af vinderplakaten fra 2001. Overskud fra 
salget gik ubeskåret til Kulturuge 40. 

 
Kulturugegruppen havde 

gennem et par år arbejdet på 
at få en INFO stander op på 

havnen, og det lykkedes 

endelig i 2003. Nu kunne byens 
foreninger mod at betale et 

kontingent få deres 
programmer m.v. hængt op i 

skabet, og byens borgere 
kunne se, hvad der skete i Hou 

af spændende ting. Der var 
også indkøbt et kort over 

egnen til hjælp for byens 
sejlende og turister.  



I 2003 bestod udvalget af: Anna Marie Christensen, William Holstein-Rathlou, Bente 
Schou, Astrid og Holger Jensen, Hanne Gammelgaard, Karin Simonsen og Kirsten 

Mørk. Astrid Jensen og Karin Simonsen kunne desværre ikke være med den dag, 
billedet blev taget.  

 
2003 var et år, hvor der skete rigtigt meget i 

Kulturuge 40`s regi. Odder Kommunes 
Kulturpris gik igen til en Hou borger – nemlig 

Anna Marie Christensen. I Odder Avis var 
overskriften: ”Hæder til Hous mest aktive 

ildsjæl”. Det var formanden for Undervisnings- 
og Kulturudvalg Mona Langballe, der stod for 

uddelingen, og hun sagde: ”Du får prisen, fordi 
du er en ildsjæl, der gennem mange år har 

gjort en ganske exceptionel indsats for at få 

Kulturuge 4O op at stå ikke kun i Hou men 
også i Odder. Med dit dybe engagement har du 

investeret dig fuldt ud i Kulturugen som 
inspirator og koordinator. I år lykkedes det 

alene af lave Kulturuge i Hou. Men til gengæld 
med et sandt overflødighedshorn af 

spændende arrangementer”. 
 

Anna var med fra start og indtil ca. 2007.    
 

 
 

 
I 2004 kunne vi så nyde musicalen ”Ronja Røverdatter” også opført af børn fra Hou 

Skole. De følgende år fulgte mange andre fantastiske musicals. 

Samme år kunne vi opleve Dissing, Dissing, Las & Dissing, og et nyt indslag var 5 
unge kunstnere med tilknytning til Hou, der udstillede i skolens aula. 

 
Maria Carmen Koppel gav koncert i Gosmer Kirke i 2007, og i 2008 kunne man få en 

sejltur med museumsskibet Anna. Samme år gav Kim Sjøgren koncert igen i Gosmer 
Kirke. 

 
I alle årene var der 

mange flotte udstillinger 
med malerier, glas, 

skulpturer, keramik og 
meget meget mere. 

Her ses en 
keramikudstilling. 

Det er umuligt at 

fremhæve nogle enkelte 
kunstnere. 

 
Hvert år var der også 

spændende udstillinger og 
boder med forskellige 

hobbyaktiviteter. 



 
I 2010 malede den lokale kunstner Lone Harboe et sprudlende kunstværk, der 

symboliserede de mange forskellige kvaliteter, som Kulturugen i Hou stod for. 
Maleriet dannede udgangspunkt for den nye plakat for Kulturuge 40 og for 

vinetiketter til Hou-vinen, som blev solgt i Dagli`Brugsen. Maleriet, der blev doneret 
til Kulturuge 40 af kunstneren, blev senere solgt på auktion.  

 

 
 
Lone Harboes maleri 

 
Benth Ravnsbo viste i 2012 en film om årets gang i Hou fra de sidste 10 år samt 

filmen ”Herfra min verden går” – en filmet rundtur i Hou i 1993. 
 

Odder Avis havde i 2014 en stor artikel om Kulturugen i Hou, hvor bl.a. 
Børnekulturforeningens opsætning af ”Busters Verden” og An Odder Band fik meget 

ros. Kulturuge 40`s formand Lene Isager, der var kommet med i gruppen i 2007 
udtalte, at hun og gruppen brugte mange timer på at ”få stablet” Kulturugen på 

benene, men det var det hele værd.  



 
2014 var dog det sidste år, hvor der var 

Kulturuge i Hou, idet Kulturuge 40 
gruppen på et møde den 9/3-2015 

besluttede at opløse Kulturuge 40 efter 
19 år. Til stede ved mødet var: Annette 

Andersen, Janni Thorstensen, Hanne 
Gammelgaard, Bent Kolind Christensen, 

Bente Hornbæk og William Holstein-
Rathlou. Formanden Lene Isager 

udtrådte efter eget valg af gruppen på et 
møde den 24/2-2015. Fremmødet til 

udstillingerne havde været dalende - 
ligesom indtjeningen og de forskellige 

sponsorpenge. En anden grund til 

beslutningen var, at der i Odderområdet 
efterhånden var en del andre 

udstillinger. En trist men nok nødvendig 
beslutning fra gruppens side.    

       
Her ses forsiden af det sidste program 

for Kulturuge 40 i Hou 2014. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder 

• Diverse mødereferater 

• Diverse avisudklip 

• Diverse programmer 

• Billeder fra Bente Schou 

• Notater fra William Holstein-Rathlou 

 

 

 

Artiklen er skrevet af Kirsten Mørk, der var med i gruppen fra start og indtil ultimo 
2006. 


