
Indvielsen af Sognegården 

 
Søndag d. 14. februar 2016 var der officiel indvielse af Gosmer-

Halling Sognes Sognegård på Søndergade i Hou. 

Dagen indledtes med gudstjeneste i Gosmer Kirke ved Biskop Henrik 

Wigh-Poulsen, og derefter var der sammenkomst i Sognegården. 

 



Folk var mødt talstærkt frem for at fejre, at sognene nu også havde 

fået et ’hus’ i Hou. Og festligt var det.  

 

I dagens anledning var der rejst flagallé i Søndergade og Skolegade. 

Menighedsrådet havde fået alting på plads og pyntet op, og der var 

købt god mad og drikke og dejlig musik, alt sammen lokalt. 

 

 
 



 
 

Og som det sig hør og bør, var der en række taler for at markere 

indvielsen. 

 

Første taler var Rikke Gade, formand for Gosmer-Halling Sognes 

Menighedråd. Hun indledte med en tak til alle involverede parter: 

provsti, stift, arkitekt, håndværkere m.v. for godt samarbejde. 

Derpå fortalte hun om stedets forhistorie, om Købmand A. Hansen 

og hans butiksbygning, hvis udseende har været forbillede for 

udformningen af Sognegården. Rikke Gade præsenterede også 

udsmykningen, blandt andet Inge Hørups maleri af Jesus på korset. 



Det er tænkt som altertavle til Halling Kirke, når der engang bliver 

råd til en større restaurering der. 

 

 
 

Derpå ønskede Biskop Henrik Wigh-Poulsen tillykke med Sogne-

gården. Han kunne fornemme et enormt, lokalt engagement rundt 

om i Stiftet. Det har stor betydning, for hvis den centrale magt 

svækkes, er det det lokale engagement, der skal sikre sammen-

hængskraften i samfundet. Biskoppen sluttede med at sige, at han 

ikke er ’afviklingstypen’ - måske med et lille hint til diskussionen om 

ændringer i sognestrukturen. 

 



 

Provst Dorte Sørensen, Odder, kom i sin tale ind på den ildhu, som 

både tidligere og ikke mindst det nuværende menighedsråd havde 

udvist i forbindelse med etableringen af Sognegården. Hun nævnte 

også placeringen nær havnen, brugsen og slagteren, altså midt 

mellem folk. Hun så Sognegården som en filial af Kirken, ’Kirken er 

et hus med mange indgange’, og ’Kirke er noget, vi gør sammen’. 

 



 

Arkitekt Benny Andersen sagde med en let omskrivning af et Mærsk-

udtryk, at menighedsrådet havde ’vist rettidig ildhu’, og han 

fornemmede, at det gerne ville give huset tilbage til byen. Og det 

mente han, at byen havde taget imod, for også han havde hørt 

udsagnet: ’Hvor er det et dejligt hus, vi har fået’. 

 

’Hvor er det dejligt at være her’, udbrød Sognepræst Hanna Nissen, 

da hun som den sidste kom på talerstolen. Hun fortalte, at hun i 

mere end 30 år havde boet naturskønt og smukt på Præstholm, men 

der kom aldrig nogen, medmindre de havde en aftale på forhånd. I 



løbet af den tid, hvor hun havde kontor oven på Interpresent på 

Møllemarken, fik hun et godt overblik over de forskellige 

fragtmandsfirmaer, men til hende kom der aldrig nogen, medmindre 

de havde en aftale på forhånd. For en måneds tid siden var hun så 

flyttet ind i sit nye kontor i Sognegården, og der kom nogen næsten 

hver dag, også uden at have en aftale på forhånd.  

Da det var blevet besluttet at bygge sognegård, hvor den gamle 

brugs havde ligget, havde Henrik fra Brugsen sagt, at Hanna så 

kunne kalde sig for uddeler i Sognegården, og det havde han ikke 

noget imod, for deres udbud var jo forskelligt. 

 

En fin indvielse af et fint hus, der nok skal blive til gavn og glæde for 

folk i Gosmer og Halling Sogne. Allerede i indeværende uge er der to 

arrangementer. 

 
18.02.2016/Karen Rasmussen 

 

 

 


