HOU AKTIVITETSCENTER
FORÅR 2018
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 18/1 kl. 14:
”VEJEN TIL MINE RØDDER – JEG ER MIN MORS
HEMMELIGHED”
Lone Hansen kommer og fortæller med
udgangspunkt i sit eget liv, om et af
besættelsestidens tabuemner: Krigsbørn.
Lone Hansen blev født under krigen af en
ung ugift kvinde. Faderen var tysk soldat.
Efter et ophold på et spædbørnshjem og et
plejeophold hos en præstefamilie blev Lone
bortadopteret knap 5 år gammel. Lone finder senere sine
rødder i Danmark og Tyskland. Budskabet i Lones foredrag er:
”Det er på høje tid, at vi tilgiver disse kvinder, som forelskede
sig i en tysk soldat.”
TORSDAG den 15/2 kl. 14:
DE VESTINDISKE ØER V/LEO SCHMIDT

Sidste år var det 100 år siden vi overdrog de Vestindiske Øer,
St. Thomas, St. Croix og St. Jan til USA. Foredraget tager
tilhørerne med på en sejlads med sejlbåden Galadriel fra Cran
Canaria til Caribien. Sejladsen over Atlanterhavet byder på
udfordringer, men også rolige dage med fiskeri og tid til tanker.
På perlerækken af de caribiske øer møder vi en venlig
befolkning med en farverig kultur. Naturen med tropisk

regnskov, hvide sandstrande, krystalklart vand og koralrev giver
oplevelser i særklasse.
Anden halvdel af foredraget
handler om Dansk Vestindien. På
alle tre øer oplever vi, at der
stadig er varme følelser og
mange relationer til Danmark.
Fortællingen omhandler også
livet på øerne i glansperioden,
hvor den fremsynede og
karismatiske Peter von Scholten var Danmarks
generalguvernør. Foredraget illustreres med billeder og korte
filmsekvenser.
TORSDAG den 22/3 kl. 14:
DA HOU BLEV TIL HOU V/NATURVEJLEDER OLE SØRENSEN
Hou er en ny by som først fik sin dåbsattest i 1846, da fisker
Rasmus Andersen Færgemann flyttede til byen. Sammen med
sin familie blev de de første fastboende i det, som senere skulle
blive til en by ved navn Hou. Men hvad var der, før Færgemann
flyttede til byen, hvordan så området ud og hvem ejede det
næs, som byen skulle udvikle sig på. For at få hele historien
med skal vi kigge på kort og fotos på det store lærred. Kort og
foto vil sammen beskrive den rivende udvikling, området har
været igennem fra sandet næs til en by med godt 1500
indbyggere.
Velkommen til et spændende fortællerarrangement om vores
dejlige by.
TORSDAG den 19/4 kl. 14:
38 ÅR MED SIKORSKY S-61 REDNINGSHELIKOPETER

Tommy Hesselbjerg, Ølstykke,
der stammer Rørth Elle,
fortæller om sin uddannelse
først som tømrer og senere
om en uddannelse i USA til
jagerpilot og helikopterpilot.
Vi skal også høre om særlige
redningsmissioner og se en
film om en aktuel redningsmission i Nordsøen.
TORSDAG den 24/5 kl. 14:
GOD FERIE SAMMENKOMST
Sognepræst Hanna Nissen vil først fortælle en historie. Derefter
synger Seniorsangkoret for og med os. Aktivitetscenteret giver
vin, chokolade eller andet sødt. Som sædvanlig sluttet vi med
kaffe og kage.
ANDRE ARRANGEMENTER
TORSDAGSKLUB KL. 13 – 16: 4/1, 11/1, 16/1, 23/1, 1/2, 8/2,
13/2, 20/2, 1/3, 8/3, 15/3, 20/3, 5/4, 12/4, 17/4, 26/4, 3/5 og
17/5.
SANGKOR KL. 16 – 18: Samme datoer som torsdagsklubben
dog ikke 1/3. 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 Vibeke Nors på telefon 86 55 69 96.
VI SES
Hilsen bestyrelsen
Vibeke Nors (formand), Ole Kærgaard , Lis Duun, Tove Skou og
Kirsten Mørk

