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Den 3.januar 2014 gik hjemmesiden www.oplevhou.dk i luften ved et 
arrangement i Hou Hallen. Hou Lokalhistoriske Arkiv og Hou Fællesforum 

havde i fællesskab udviklet en ny hjemmeside for Hou, hvor alle kan holde sig 
orienteret om, hvad der sker i Hou og Omegn på hjemmesidens 

aktivitetskalender eller via det redaktionelle stof, der hver uge bliver opdateret 
med de sidste nyheder. 

 
Alle foreninger i Hou er repræsenteret på hjemmesiden, og alle butikker, 

håndværkere og institutioner, der ønsker at være synlige for potentielle kunder 
og brugere, kan være med mod et beskedent vederlag. 

 
Hvordan opstod ideen til hjemmesiden? 

 
I foråret 2013 efter en spinningstime gik snakken som sædvanligt over 

kaffebordet, og her er intet emne for stort eller for småt. 

Anna Marie Christensen kom forbi kaffebordet og sagde i forbifarten om ikke 
der var nogen, der lige kunne lave en hjemmeside med en aktivitetskalender, 

så man kunne få overblik over alle de aktiviteter, der var i Hou, og man 
dermed også kunne undgå at planlægge aktiviteter oven i hinanden. Det blev 

så emnet for den tirsdags diskussion. Ideerne fløj rundt i luften, og ud af det 
kom hjemmesiden Oplevhou. 

 
Navnet var opfundet af en gruppe af de forretningsdrivende i Hou og 

havnefoged Palle Johansen, men af forskellige årsager var dette projekt gået 
død, men vi fik lov at overtage navnet. 

Layout og grafik blev udarbejdet af Trine Markfoged Jensen og Peter 
Rosendahl. 

Opbygningen af hjemmesiden blev udarbejdet af Lars Ingemann 
Struktur og Koncept blev udviklet af Gunhild Hoe 

 

Til at føre projektet sikkert igennem processen nedsatte FællesForum en focus 
gruppe i 2013 bestående af: Jon Jensen, Ryan Moric, Dorthe Wissendorff, Jette 

Merete Axelsen og Gunhild Hoe 

 

Projektet var ambitiøst, og nogle syntes, at det var for ambitiøst, men ideen 
blev godkendt af gruppen, som derefter kastede sig ud i at gennemføre den. 

Det gik i al sin enkelthed ud på at lave en hjemmeside for Hou, hvor alle 
foreningers arrangementer var plottet ind i en kalender, og for at gøre denne 

kalender interessant, blev den gjort aktuel, ved at der ugentligt lægges lokale 
nyheder ind, så man ikke kan lade være med at klikke ind på hjemmesiden. 

http://www.oplevhou.dk/


Økonomien for hjemmesiden kunne klares ved, at alle de erhvervsdrivende 

skulle betale et årligt kontingent, mod de til gengæld kunne få redaktionelt stof 
med gratis, og lige så tit de havde behov for det. Hjemmesiden kan også 

bruges som telefonnøgle, hvor man kan finde tømreren eller elektrikeren o.s.v. 
 

Ved et møde i Hou Hallen præsenterede vi ideen for mange fremmødte. Vi 
havde indbudt alle butikker, virksomheder og institutioner i Hou. Alle tog godt 

imod ideen, og mange meldte sig straks ind, andre er fulgt stille og roligt efter 
over tid, og i dag er der over 50 foreninger og erhverv repræsenteret på 

hjemmesiden. Alle annoncører og brugere har taget Oplevhou til sig. 
 

Redaktionen består af 8-9 redaktører, som på skift lægger nyheder ind hver 
uge og opdaterer aktivitetskalenderen. Den ugentlige opdatering gør 

hjemmesiden aktuel for de besøgende. I alt har Oplevhou på nuværende 
tidspunkt været besøgt over 100.000 gange og besøgsfrekvensen er stigende. 

Redaktionen holder til i Hou Lokalhistoriske Arkivs lokale i Hou Hallen og har 

åben hver torsdag fra kl. 17-18. Her er alle velkommen med input til 
redaktionen. 

 
Hjemmesiden er blevet suppleret med Facebook og Instagram 

 
For et par år siden blev hjemmesiden suppleret med en Facebook side, som 

Jette Merete Axelsen er administrator på, og hun har siden fået assistance af 
Sofie Amalie Sønderskov Løve. Facebooksiden er oppe på 1337 følgere og er et 

godt supplement til hjemmesiden. 
 

 

 



Oplevhou følger med tiden og i 2019 er den også at finde på Instagram. 

 

 

 
Med Jan Worm Pedersen som chefredaktør skifter siden udseende alt efter 

årstiden. 
Hjemmesiden Oplevhou er ud over at være en hjemmeside, hvor man kan 

holde sig ajour med aktiviteterne i Hou, også en platform, der er med til at 
styrke fællesskab i området. 

 
Det der sker i dag er historie i morgen 

 

Oplevhou skal fremadrettet være fødekilde til Hou Lokalhistoriske Arkivs 
Tidstavle, hvor alle begivenheder i Hou skrives ind på arkivets hjemmeside 

www.hou-la.dk. Gruppen der arbejder med arkivets Tidstavle forventer, at den 
er opdateret til og med 2015 i løbet af vinteren 2019/20, og vi kan derefter 

læne os op ad Oplevhou, hvor vi kan vælge relevante historier ud til 
Tidstavlen. 
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