
Hou helt ude i Hampen 
I lørdags deltog Ryan Moric og Jon Jensen fra Hou Fællesforum i et landsbytræf for 14 
landsbyer fra 12 kommuner i Region Midt. Mødet foregik i Hampen nær Nørre Snede. 
 
Og hvad lavede de godt 200 landsbyfolk så i løbet af godt 4 timer?  
Jo, de netværkede, gav hinanden gode ideer og inspiration til, hvordan landsbyerne og 
landdistrikterne kan gøre sig attraktive og udvikle sig til gavn for nuværende og 
kommende beboere.  
Temaet for lørdagen hed ”Gentænk landsbyen”, og projektet foregår i et samarbejde 
mellem de seks kommuner i Kulturring Østjylland – hvor Odder deltager – og et 
regionalt projekt, som til sin tid skal blive en del af  2017 Aarhus som kulturhovedstad. 
”Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken alle sammen”, sagde Ikast-Brandes 
viceborgmester i sin velkomst. ”Vi skal lære af hinanden på kryds og på tværs. Og det 
har landsbyerne allerede taget fat på ved arrangementer som ”12 til middag” og 
”kaffeslabberads”, hvor landsbyer mødes og drøfter fælles udfordringer. 
 
Tingstedet 

I en rundkreds af halmballer kunne landsbyfolk høre 10 minutters oplæg fra 
repræsentanter for en landsby fortælle om deres ideer og aktiviteter. Ryan og Jon 
stillede op og fortalte engageret om de mange aktiviteter i Hou. Tilhørerne spurgte 
meget interesseret til måden at aktivere de lokale kræfter på samt den lokale 
hjemmeside www.oplevhou.dk, der har været i luften i godt et år. Fem nye artikler om 
ugen, links til lokale hjemmesider, kalenderfunktion, der bare fungerer og måden at 
organisere arbejdet med hjemmesiden på – dét vakte respekt hos tilhørerne. 
 
Og hvad fik Ryan og Jon så med sig hjem? 
På Hou-standen blev interesserede mødt med information både på tryk og tale. Men 
når lejlighed bød sig, var Ryan og Jon rundt ved i andre stande og suge til sig. 
”På Ikast-Brandes stand fortalte de om, at de har opbygget en ”ressourcebank”, så 
man hurtigt kan få et overblik over, hvem der er gode til hvad, og hvem der har nogle 
særlige færdigheder indenfor alle mulige områder, fortæller Ryan Moric. ”Dén ide 
kunne vi godt tage til os og udbygge i Hou”. 
”Jeg blev noget imponeret over Mellerups (en landsby i Randers kommune) 
hjemmeside, Der er bestemt nogle fif at hente”, siger Jon Jensen. Han fik sig også en 
snak med repræsentanter fra Landdistrikternes Fællesråd, som gør meget for at 
”klæde” landsbyerne på til at tackle de mange økonomiske udfordringer.  
Den lokale borger- og idrætsforening havde naturligvis taget ”hampen” op med at stå 
for alt det praktiske – opstilling af stande, teknik, bespisning mv. . Det viste i sig selv, 
hvor meget der kan løftes, når man som landsby står sammen. 
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