
2014 Flygtninge i Hou 

 

 

I november 2014 var det midlertidige flygtningecenter i Odder fyldt, så kommunen 

måtte se sig om efter nye muligheder for indkvartering af nogle af de syriske 

flygtninge, der var kommet til Danmark i kølvandet på borgerkrigen i Syrien.  

Valget faldt så på Færgemanns gamle hus på havnen i Hou, som kommunen endnu 

ikke havde revet ned. Husets underetage var udlånt til ”Sommershoppen”, men 

overetagen stod tom, og her gik man i gang med at gøre i stand, så den kunne 

fungere som midlertidig bolig for flygtninge, der ventede på at få egen lejlighed. 

I første omgang flyttede tre unge mænd ind, siden kom flere til. De ventede på, at 

deres koner og børn skulle komme til Danmark. De havde ikke set deres familier i et 

år, og en af dem havde i mellemtiden fået et barn, som han ikke havde set.  

Da Rita Kjær fra ”Oplev Hou” besøgte dem i februar 2015, var de i fuld gang med 

danskundervisning, og de håbede snart at få en praktikplads i en lokal virksomhed, så 

de kunne blive endnu bedre til at tale dansk og få et indblik i, hvordan tingene 

fungerer i Danmark. 

Flygtningene følte sig godt modtaget, de havde fået lokale ”besøgsvenner”, Anne 

Boddum og Poul Kristiansen, som blandt andet hjalp dem med kontakt til 

Udlændingestyrelsen og kommunen. Anne og Poul stod også for indsamling af varmt 

tøj til dem. En indsats, som de unge syrere værdsatte, og de inviterede parret til 

kaffe og kage og gav blomster og gaver i anledning af deres sølvbryllup.  



Deres nærmeste naboer i ”Sommershoppen” var også glade for beboerne på 1. sal. 

De unge mænd kom og serverede te for de aktive kvinder i butikken og fik en lille 

snak. 

Som følge af diverse stramninger i asylpolitikken ebbede flygtningestrømmen ud, og 

de unge mænd blev genforenet med deres familier og/eller fik andre og bedre boliger, 

så huset på havnen står igen tomt om vinteren. 

Karen Rasmussen. 2019 

 

Et halvt års gratis medlemskab af HOIF Fitness blev brugt flittigt 
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