
2008 Hou Aktivitetscenter 

 

Hou Fællesforum afholdte et møde den 22/1-2007, hvor der bl.a. blev nedsat 

en gruppe, der skulle arbejde med, hvad Hou Ældrecenters bygninger skulle 

bruges til, når centeret blev nedlagt. Undervejs kom der et emne mere nemlig 

det, at der fortsat skulle være aktiviteter for ældre i Hou – selv efter 

nedlæggelsen af Ældrecenteret. Benth Ravnsbo og Kirsten Mørk gik ind i 

gruppen, og med hjælp fra Karen Høgh, Erna Andersen, Krista Pedersen og 

Vibeke Nors kom arbejdet med et aktivitetscenter så småt i gang i 2008. Der 

var åbent hus 7/3-2009, og det første program blev delt ud april 2009. Der 

udarbejdes et program for foråret og et for efteråret. 

Foreningens navn blev Hou Aktivitetscenter, og logoet tegnede Jytte Schriver, 

Hou. Aktiviteterne er for alle på 60 år og opefter. Først i december 2010 blev 

der afholdt stiftende generalforsamling, og en bestyrelse blev nedsat. Den 

første formand var Benth Ravnsbo. I begyndelsen blev arrangementerne 

afholdt på Hou Ældrecenter, men da det blev nedlagt, flyttede aktiviteterne fra 

foråret 2011 til Medborgerhuset, og der holder Aktivitetscenteret stadig til her i 

2015. 

Hou Aktivitetscenter består af tre grupper nemlig torsdagsklub, hvor der 

hækles, strikkes, snakkes og spilles kort, sangkor og eftermiddage med 

foredrag, vinsmagning, mannequinopvisning og lignende. Alle aktiviteter 

foregår torsdage, hvor Aktivitetscenteret lejer sig ind i Medborgerhuset. 



Der bliver også afholdt et årligt Julemarked i samarbejde med Medborgerhuset. 

Det årlige kontingent er på 100 kr., men så kan man også deltage i alle tre 

grupper. 

 

 
Julemarked 2013 

Aktivitetscenteret driver Sommershoppen på havnen, og overskuddet herfra 

gør, at kontingentet kan holdes på 100 kr. Der ydes nemlig ikke mere tilskud 

fra Odder Kommune til aktiviteter for ældre i oplandet. 

Bestyrelsen i 2015 består af Peter Larsen (formand), Ole Kjærgaard og Kirsten 

Mørk 
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Hou Aktivitetscenters program 
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