
 

HOU AKTIVITETSCENTER 
 

EFTERÅR 2017 
 
Aktiviteter for alle på 60 år og opefter. 
Alle vore aktiviteter foregår i den nye sognegård, Søndergade 17. 
 

        
Kontingent for hele året er 100 kr. (følger kalenderåret). 
Beløbet betales første gang, du deltager i en af programmets 
aktiviteter. 
Kaffe kan købes.  



TORSDAG den 24/8 kl. 14: 
ET HELDIGT ÆBLE 
Ole Grøn fortæller med udgangspunkt i sine forældres 

livshistorie om hverdagslivet i 
Danmark i perioden 1927-1962. I 
foredraget fortæller Ole om de 
temaer, som historierne åbnede 
døren til. Nye beretninger om 
familiehemmeligheder dukkede 
op, og i kølvandet fulgte mange 
overvejelser om fortiden og vores 

måde at bedømme den på. Var ”de gode gamle dage” entydigt 
gode, eller er nutidens unge faktisk de heldigste æbler på 
stamtræet? 
  
TORSDAG den 21/9 kl. 14:  
MIT LIV SOM PILOT 
Pensioneret luftkaptajn Svend Donby fortæller om sin 
pilotuddannelse i Flyvevåbnet, sine 7 år som jagerpilot F-16 i 
Luftvåbenet, sin karrierefortsættelse som rutepilot og 
luftkaptajn i SAS, hvor han blev pensioneret i 2005. Sidste del af 
foredraget vil omhandle livet som pensionist, og de projekter 
han har været involveret i som frivillig bl.a. som formand for en 
forening, der har fået Oddergrisen permanent til Odder, 
stiftelsen af Odder Jazzklub m.v.   
            
TORSDAG den 19/10 kl. 14: 
FLEMMING BÅDE 
John Mogensen blev kun knap 49 år 
gammel, men nåede en status som stor 
kunstner i Danmark. Selvom det er over 40 
år siden han døde, lever hans sange endnu. 
Efter stor succes med Four Jacks fulgte 



nogle svære år inden han brød igennem på dansktoppen. 
Hans anderledes sprog og markante holdninger gjorde, at 
folket tog ham til sig som den provokerende sanger, der turde 
sige sandheden. Men John Mogensen var også et 
perfektionistisk, meget musikalsk og poetisk begavet 
menneske. En hård livsstil tog til sidst livet af ham. Vi skal 
selvfølgelig i det musikalske foredrag synge en masse af John 
Mogensens sange.    
  
TORSDAG den 16/11 kl. 14: 
H.C. ANDERSEN 
Kirsten Ehrhorn fra Hou fortæller om de begivenheder, der 
udviklede digteren og om det samfund, han levede i. En urolig 
tid med statsbankerot, krige, enevældens ophør, men også 
med et blomstrende liv indenfor kunst og videnskab. 
Fortællingen illustreres med billeder og tegninger. 
   
LØRDAG den 2/12 kl. 12 – 17: 
JULEMARKED 
I år er vi igen samme med Medborgerhuset om at arrangere 
julemarked. Der bliver forskellige boder og amerikansk lotteri 
i MEDBORGERHUSET. Der kan købes juletræer, kaffe, 
æbleskiver og gløgg.  
 
TORSDAG den 14/12 kl. 12,30: bemærk tidspunktet 
GENERALFORSAMLING 
Vi starter generalforsamlingen med følgende dagsorden: 
Valg af dirigent 
Bestyrelsens beretning 
Regnskab, herunder kontingentfastsættelse 
Indkomne forslag 
Valg til bestyrelsen 
Valg af revisor 
Eventuelt 



 
Derefter er der GRATIS traktement. Drikkevarer kan købes. 
   

Vi får besøg af Henning Amstrup, der har 
strikket et musikalsk show sammen med 
garanti for et godt grin. Henning er kendt 
fra Østjysk Musikforsyning, De Nattergale, 
Pejserevyen, Sigurd Barrett og Bramsen og 
Svarre. Vi skal opleve slaginstrumenter, 
ukulele og båthorn. 
Så glæd jer til et godt grin.  
TILMELDING er nødvendig og kan ske til 
Krista på telefon  
21 43 69 08 senest den 9/12. 

 
ANDRE ARRANGEMENTER   
 
TORSDAGSKLUB KL. 13 – 16: 31/8, 7/9, 14/9, 12/10, 26/10, 
2/11, 9/11, 23/11, 30/11, og 7/12.  
  
SANGKOR KL. 16 – 18: Samme datoer som torsdagsklubben, 
bortset fra den 12/10, hvor der ikke er sang. 
Du kan ringe til Peter Larsen på telefon 21 40 20 18, hvis du 
ønsker flere oplysninger om sangkoret. 
 
 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Kirsten Mørk på telefon 
86 55 62 55 eller Peter Larsen på telefon 21 40 20 18. 
 
VI SES 
Hilsen bestyrelsen 
Peter Larsen (formand), Ole Kjærsgaard og Kirsten Mørk  


