HOU AKTIVITETSCENTER
EFTERÅR 2022
Aktiviteter for alle på 60 år og opefter.
Alle vore aktiviteter foregår i Sognegården, Søndergade 17, Hou.

ALLE ER VELKOMMEN.
Hvis man ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal der betales
kontingent. Kontingent for hele året er 100 kr. (følger kalenderåret).
Kaffe og kage kan købes for 20 kr.

TORSDAG den 18/8 kl. 14:
LIS RYTTER FRA HØJBJERG FORTÆLLER OM SIN BOG ”FORDØMMELSE”
Lis, der tidligere har boet i Hou, har
skrevet en ny bog, der omtales
således: ”Beboerne i den lille
sammenspiste by på èn gang både
tiltrækkes og skræmmes af hende den
fremmede, hvorom rygterne går, at
hun kan noget mystisk noget, der er
bedst at holde sig på afstand fra. Hun
har en evne, som hun har arvet fra sin
bedstemor. En evne, som hun troede
kunne bruges til noget godt, til at
hjælpe mennesker. Men evnen er hendes mareridt – ikke en gave.
TORSDAG den 22/9 kl. 14:
FORTÆLLINGER FRA HOU - AF OLE SØRENSEN
For nogle år siden fortalte
Ole om , hvordan Hou
opstod, og der blev kigget
på gamle kort og set på
mange dejlige fotos af
byen.
Denne gang vil det især
handle om byens mange
forretninger, havnen,
jernbanen, Holsatia, om
håndværkerne, møbelfabrikken og ikke mindst om de mennesker, der
har været med til at gøre Hou til en spændende, anderledes og meget
pulserende lille havneby. Så vi kommer bl.a. til at møde den bramfrie
proprietærinde Dagmar Beck, iværksætter og fiskeeksportør C. P.
Færgemann, den excentriske stationsforstander Mikkelsen og mange
flere farverige personligheder.

TORSDAG den 20/10 kl. 14:
HANNA NISSEN

Vores tidligere præst Hanna Nissen
vil holde foredrag over temaet:
”Alle har en historie, der er værd at
fortælle og lytte til” - og når Hanna
fortæller, er der altid kloge ord bag.

TORSDAG den 17/11 kl. 14:
TO MUSIKANTER UDERHOLDER
Torben og Peder fra Visens
Venner i Randers kommer og
spiller og synger viser m.v. for os.
Deres instrumenter er harmonika og guitar.
TORSDAG den 15/12 kl. 12,30 – Bemærk tidspunktet!
GENERALFORSAMLING
Vi starter generalforsamlingen med følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab og kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og 1 suppleant
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt.
Derefter er der et mindre GRATIS traktement. Drikkevarer kan købes.
Helle og Leif Tølløse underholder lidt med sang og musik. TILMELDING er
nødvendig, og kan ske til Krista senest den 11/12 på tlf. 21 43 69 08.

ANDRE ARRANGEMENTER
TORSDAGSKLUB KL. 13 – 16 og SANGKOR KL. 16 – 18
Torsdagsklubben, hvor der strikkes og snakkes og sangkoret starter
torsdag den 25/8 og slutter torsdag den 8/12-2022 (dog ikke uge 42).
De torsdage, hvor der er foredrag m.v., strikkes og synges der naturligvis
ikke. Vil du høre mere om sang, kan du ringe til Peter Larsen – tlf. 21 40
20 18. Har du andre spørgsmål, kan du kontakte Lis Duun på telefon 21
27 95 26 .
MORGENSANG NYT NYT
MANDAG den 3/10 og mandag 21/11 kl. 9,30 – kl. 11,00
Kom og syng med på vores dejlige sange fra højskolesangbogen. Vores
tidligere præst Hanna Nissen vil lede sangen. Vi starter med at synge.
Derefter er der kaffe og rundstykke, som koster kr. 20,-. Så følger
”ønskekoncerten”, hvor man kan foreslå de sange, man synes særlig
godt om.

VI SES
Hilsen bestyrelsen
Lis Duun (formand), Vibeke Nors (sekretær) Tove Skou, Karen Marie
Jønsson og Kirsten Mørk (kasserer).

