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Alle Sparekassens installationer var der endnu - og en gammel kunde kom forbi med 

sin bankbog. Sådan oplevede Stine Schantz og kæresten Jakob Strand det, da de 

efter flere år i udlandet kom hjem til Hou og købte Sparekassen i 2009. 

De havde begge virket som fysioterapeuter på Gran Canaria og så sig om efter 

egnede lokaler til deres egen klinik, så da Vestergade 2 var udbudt til salg, var den 

oplagt. 

Lokalet egnede sig, MEN der var ikke gjort noget ved 

huset siden Sparekassen flyttede ind i 1971.  Der skulle 

knofedt til. De gamle gulvtæpper røg ud, der blev lagt 

nye gulve, lavet nyt køkken og badeværelse, og de 

tilrøgede vægge blev slebet af og malet. I dag fremstår 

bygningen lys og venlig, når man kommer ind. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Stine og Jakob har begge arbejde uden for Hou, men klinikken er åben tre dage om 

ugen. Der er flere og flere kunder, der finder vej til privatklinikken i Hou, og mange 

kommer langvejs fra. 

 

Stine fortæller, at hun har uddannet sig inden 

for neuro-behandling i USA. Hun er den eneste i 

Danmark, der kan tilbyde denne behandling.  

Se Stines beskrivelse af behandlingen i boksen 

her: 

Behandlingen bliver individuelt tilpasset og 

virker mod f.feks. ADHD, stress og epilepsi. 

 

 

 

 

 

Når vi spørger Stine om, hvad der sker i huset om 

ti år, siger hun fast:” Så har jeg fuldt op at gøre 

med Neuroterapien”. 

 

 

 

Neurobehandling er en 

behandlingsform, som retter 

sig mod træning af 

hjernen. Ved hjælp af 

specialudstyr udmåles en 

specifik frekvens, som man 

lytter til via hovedtelefoner. 

Hermed hjælper/træner man 

hjernen til at finde sit 

nulstresspunkt, så kroppen kan 

hjælpes ud af mental eller 

fysisk stress, eksempelvis i 

forbindelse med fysiske 

sygdomme.  



Stine og Jakob er faldet godt ind i byens liv. Der er kommet to drenge til familien, og 

alle er aktive i idrætslivet. Stine udtaler, at det har været nemt at være tilflytter. Byen 

har taget godt imod dem, og hun siger ”det er imponerende så mange, der byder ind 

med noget”. 

Som et kuriosum: Jakob har opdaget, at han stammer fra den Færgemann, der i 1846 

bosætter sig i Hou, som dens første indbygger. 

 


