
Hou Sydstrand Jollelaug 

 

Hou Sydstand Jollelaug holder til på Hou Havn, nærmere bestemt i 

det yderste af de røde jolleskure. Når man sidder i klubhuset, som i 

daglig tale kun hedder ”skuret” og nyder sin øl og atmosfæren 

sammen med andre medlemmer af jollelauget, så står det helt klart 

for én, at man samtidig nyder Danmarks bedste udsigt. Her er 

udsigt til hav og havn. Man kan se både den nye og den gamle 

havn fra Skuret – joh jollelauget har Danmarks bedste udsigt fra 

deres klubhus! 

 

 



Jeg kom på besøg for at interviewe lørdag den 1. november, og var 

så heldig at støde ind i ét af de arrangementer, som er en årlig 

tradition i jollelauget. Der var ”store pølsedag”, og alle var inviteret 

ved et opslag på opslagstavlen. Der var 20 – 25 medlemmer til 

stede, og mange havde haft opgaver. Vi fik blandt andet verdens 

bedste varme kartoffelsalat. Det ved jeg, fordi den var fuldstændig 

magen til den min mor lavede i Harboøre, da jeg var dreng i 

50érne. Det var virkelig nostalgi for mig. 

 

 

Hou Sydstrand Jollelaug blev stiftet i 1995. Leon Nielsen var den 

første formand og han blev efterfulgt af Per Floris, som blev 

efterfulgt af den nuværende formand Egon Richardy. Hertil skal 

nævnes, at Jens Dyngby har været kasserer for foreningen lige 

siden starten i 1995. 



Der er i dag 120 medlemmer af jollelauget, og der står 10 på 

venteliste for at komme ind. De 2 på ventelisten er sågar fra Tunø. 

De fleste af medlemmerne har naturligvis haft egen jolle og mange 

har fisket. Når man kommer op i alderen, opgiver mange fiskeriet 

og sælger jollen, men noget man ikke gør – uanset alder – er at 

melde sig ud af jollelauget. Man skal være bosat i Odder kommune 

for at blive medlem af jollelauget. 

Det sociale 

Det sociale betyder rigtig meget i jollelauget. Hver dag mødes man 

i tidsrummet  11.00 – 13.00, hvor man får sig en bajer og snakker 

om løst og fast – alt imens man kigger ud og kommenterer og 

diskuterer, hvad der sker på havnen og på havet.  

Der laves også mange sociale arrangementer. Her kan nævnes: 

Generalforsamling og julefrokost på Skuden, sommerudflugt, gløgg 

og æbleskivedag, havnens dag, pølsedag og medlemmer, som 

arrangerer noget for de øvrige medlemmer i forbindelse med 

fødselsdage og mærkedage. 

Sommerudflugten betales udelukkende af ølkassen og går til 

forskellige destinationer. I forbindelse med sommerudflugten indgår 

ofte et kulturelt arrangement. Der har været besøg på 

Fiskerimuseet i Århus, på søfartsmuseet, man har spist i 

varmestuen i Århus, kørt Tunø rundt med traktor, besøgt 

Industrimuseet i Horsens m.v. 

En gang gik det helt galt for Johannes og Tommy, som stod for 

æbleskive arrangementet. De glemte simpelthen æbleskiverne i 

ovnen, så de lignede trækul, da de tog dem ud. Gode råd var 

dyre….der var kun ét at gøre, nemlig op i Brugsen og købe nye 

æbleskiver for herved at redde æren. MEN der var udsolgt af 

æbleskiver i Brugsen, de havde selv købt restlageret. Herefter 

måtte Johannes ogTommy gå den tunge gang tilbage til skuret med 



fastelavnsboller. Gløgg og fastelavnsboller faldt ikke ligefrem i 

medlemmernes smag, så de bliver mobbet endnu. 

Mange af arrangementerne er for husstanden, så konerne deltager 

ofte. Ligeledes bliver enker efter afdøde medlemmer altid inviteret 

til arrangementerne. Yrsa Nielsen, som er enke efter den første 

formand Leon Nielsen, er således udnævnt til æresmedlem af Hou 

Sydstrand Jollelaug. 

 

Her ses fra venstre Steffen Rossow, William Rathlou og Tommy 

Brændstrup. 

Tommy Brændstrup blev medlem i 1996, William Rathlou i 1997 og 

Steffen Rossow i 2007.  



Jollelauget har deres eget strandareal på sydstranden. Her er der plads til 60 joller, 

og hvert år i maj måned er der fælles oprydning på strandarealet.

 



 

Jollerne ligger for svaj ud for strandarealet. 



 

Også strandjægerne holder til på strandarealet. 

 



 

Aftenstemning på stranden. 

 

Palle Jensen 

 

 

 


