
Et sjældent syn 

 

 

    

Det er sjældent man ser ægteparret Astrid og Holger Jensen med 
hænderne i skødet og benene oppe.  

Helt frivilligt var det nu heller ikke. Holger var tvunget til at holde 
benet i ro efter en mindre operation, og fotografen insisterede på at 

få et billede af Astrid. 

Redaktionen benyttede lejligheden og inviterede sig selv til en snak 

om deres meget aktive liv i Hou, hvor de har boet siden 1972.  

Som murer havde Holger selvfølgelig sørget for at få bygget deres 
første fælles bolig på Lærkevej, hvor de boede indtil 2003. Han 
havde også murerentreprisen på totalrenoveringen og udbygningen 
af huset på Skovvej, hvor de bor i dag.  

Astrid er uddannet farmakonom og arbejdede indtil 2013 på 
apotekerne i hhv. Odder og Malling. 

I dag er de begge pensionister, med tid og overskud til at engagere 

sig i mange af byens aktiviteter, både som deltagende og som 



aktive i det organisatoriske arbejde. Kigger man på linkoversigten 
til diverse lokale aktiviteter på www.oplevhou skal man faktisk lede 
lidt for at finde én, som de ikke er engageret i. 

I regi af Hou Hallen og HOIF kan f.eks. nævnes, at de begge 
deltager i ældreidræt, som Astrid er formand for, at Holger deltager 
i herregymnastik og Astrid i svømning, samt at Astrid hver uge 
dyrker fitness og idræt i naturen. Mindre kendt er det måske, at 
Jensen-familien også har sørget for udmykning af væggene i 

fitness- og multirummet.  

            
 

Det er nemlig datteren Marlene, der har designet tandhjulene, som 

hun og Holger har malet på væggene. 

I bestyrelsessammenhæng er Holger suppleant i både Hou 
Vandforsyning og Hou Lokalhistoriske Arkiv, ligesom han er 
stedfortræder og bygningssagkyndig i Gosmer-Halling 

menighedsråd.  

 

I forbindelse med bygningen af den nye 
sognegård har han været særdeles aktiv, 
og så er det jo ham, der har sørget for, at 
historien ikke bliver glemt. Det er nemlig 
hans fortjeneste, at en del af murværket fra 
den oprindelige bygning har fået plads på 

endemuren af den nye.  

http://www.oplevhou/


 

 

 

 

Har du undret dig over, hvad det er 
for et tegn/en signatur der er i 
nederste højre hjørne af skiltet, så 
kan det røbes, at det er et 
fingeraftryk fra ophavsmanden. 

Lignende aftryk kan findes flere 
steder i byen, f.eks. på nogle af de 
cementdæksler, som Holger på eget 
initiativ – og til byens forskønnelse – 

renoverer og udsmykker. 

 

                 

 

Begge finder også tid til at deltage i en madklub, og Holger svigter 

ikke hverken bryggerlaug eller ølsmageklubben ”Kapslen”.  



Den helt store fællesinteresse er at rejse, og flere gange om året 
går turen til fremmede destinationer – hvor mange, der er besøgt, 
kan ingen af dem svare på her og nu. Lige nu er der fuld gang i 

planlægningen af næste tur: 

 

 

 

Her kan man med rette tale om det grå guld – glem alt om 

ældrebyrde! 

15.12.2016/Tove Bjerre 


