
Shelter- og bålhytteindvielse 
 

 
 

Så er shelter, grejbase og bålhytte ved Hølken officielt indviet. 

Det skete fredag 05. september kl. 12.00. 

 



Hele fredagen var der stor aktivitet på pladsarealet.  

 

Saxild Skole havde planlagt hele skoledagen som ”aktivitetsdag” 

ved Hølken Strand, så der blev ”botaniseret” fra morgenstunden af, 

og eleverne oplevede gamle håndværk præsenteret på pladsen. 

 

Eleverne så hvordan jern blev smedet ”i gamle dage” over esse og 

ved ambolt ved gentagne hammerslag. 

Også fåreklipning med håndsaks blev demonstreret. 
 

Da klokken nærmede sig 12 kunne en elevgruppe proklamere, at 

nu var der smagsprøver på den krabbesuppe som var kogt over bål 

af selvfangede krabber.  

Mange fik ”en mundsmag” og kvitterede med et ”UHM”. 

 

Klokken lidt i 12 kom de yngste årgange fra Hou Skole travende 

langs stranden for at deltage i den officielle indvielse, så der kl. 12 

præcis kunne kaldes til samling foran bålhytten. 
 

Mellem 2 af hyttestolperne var udspændt ”den røde snor” som 

skulle klippes for at markere indvielsen. 

 

Odder Kommunes Kulturudvalgsforkvinde, Anne Bonefelt, indledte 

med en lykønskning til alle som havde bidraget til at projektet nu 

var en realitet, idet hun ønskede at stedet – som en del af 

skolereformen – ville blive brugt i mange undervisningssammen-

hænge af alle skolerne i Odder Kommune. 

 
Herefter var det Odder Kommunes Naturvejleder, Ole Sørensen, 

som fik ordet. 

 

Ole fortalte kort og præcist om projektet - fra idè til virkelighed – 

og han fortalte om hvordan stedet efterfølgende gerne skulle 

bruges i ”naturfagssammenhænge”. 

 

Bl.a. fortalte Ole at der allerede nu havde været gennemført kurser 

på stedet for kommunens naturfagslærere, så der allerede nu var 
udstedt brugscertifikater til denne gruppe. 

 



Til slut lagde Ole op til et rungende HURRA efter at den røde snor 

var klippet.  

Dette skete så af Anna og Ole i fællesskab, hvorefter der blev talt 

til tre før ”et længe leve” samt ”hurra, hurra, hurra og det lange 

HURRA” gjaldede så det sikkert er hørt i ”miles omkreds”. 

 

Efter indvielsen blev alle budt på grillpølser med brød samt juice. 

Denne del havde medarbejdere fra Egmont Højskolen prioriteret tid 

og kræfter på at gennemføre. 
 

Alle blev bespist og mange adspurgte børn og voksne svarede: 

”- det har været en rigtig god dag” 

 

Også oplevhou fornemmede en endog meget begejstret stemning 

på pladsen denne formiddag, og vi bidrager med et TIL LYKKE. 

 
11-09-2014/Ryan Moric 


