
Hou Historier 2020 udkommer 

 

Det er fjerde år Hou Lokalhistoriske Arkiv udgiver årsskriftet “Hou 
Historier” om begivenheder og personligheder, der har bidraget til 
historien om Hou og omegn. De mange forfattere giver med deres 
velskrevne artikler mulighed for, at alle med interesse i egnen på en 
lettilgængelig måde kan dykke ned i vores fælles historie. Årsskriftet 
udarbejdes udelukkende ved frivillig indsats, lige fra udarbejdelse af 
artikler, korrekturlæsning, scanning af fotos til opsætning af tekster. 
 
Hou Lokalhistoriske Arkiv afholder et lille arrangement i Hou Hallen 
fredag, den 4. december kl. 14-16.00, hvor årsskriftet udleveres til 
vores medlemmer, men alle er selvfølgelig velkomne til at komme og 
købe et eksemplar. Årsskriftet koster 75 kroner og er på 104 sider, trykt 
som en bog. 
 
Vi vil selvfølgelig afholde vort arrangement i henhold til de regler der 
p.t. er omkring Covid-19. 
 
”Hou Historier 2020” indeholder historier om: 

- Bette Mie, som trods barske vilkår skabte sig et godt liv i Hou,  
- hvorfor der alligevel ikke kom en ny kirke i Hou  



- livet på landet i Smederup i 50´erne,  
- hvordan den gamle salmecykel kom fra Hou Skole til Halling,  
- Ricardy slægten, der oprindeligt indvandrede fra Frankrig,  
- 25 år med Hal-Leif i Hou Hallen,  
- Lotte Fink, der vandt vore hjerter med sin smukke stemme,  
- Stolemager P.L. Sørensen og hans efterkommere,  
- gamle kærestebreve fundet under gulvbrædderne på Strandgade 

14,  
- Hou´s udvikling i 1980’erne 
- ildsjælene bag årets kabaret, der netop tog udgangspunkt i 

Lokalarkivets mange historier på Tidstavlen. 
 

Foruden de mange spændende artikler er der som noget nyt i årsskriftet 
tilføjet et drys Hou humor i form af nogle af de mange anekdoter, der 
verserer om de mange personligheder, der har boet i Hou. 
 
”Vi samler ikke støv, men historier” 
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