Udvikling i Hou og Omegn – Kultur

Kultur
Status for Kultur

Udviklingsmuligheder

De kulturelle islæt i vores område er mange og
forskelligartede.
Hou Lokalhistoriske Arkiv holder styr på
fortiden med hjælp fra en medarbejderstab af
ihærdige frivillige. Foreningen er ganske ung,
men har allerede udført et stort arbejde med
at samle arkivalier. De er i gang med at lave en
tidstavle, som beskriver hvad der er sket på
egnen fra langt tilbage i tiden og frem til i dag.
Hou Skole blev i 1993 udsmykket med Kunstog kulturprojektet: ’Herfra min verden går’.
Projektet blev udført af kunstnergruppen
Syntese samt skolens elever i efteråret 1993.
Sommershoppen holder til i et hus på havnen.
Her sælges om sommeren kunst produceret af
lokale amatører. Kunstnergruppen er opstået
gennem Hou Kulturcenters kulturtilbud, der
udøves hver vinter på Hou Skole.
Ved børnehaven ligger den tidligere skoles
gamle gymnastiksal. Den fungerer i dag som:
Medborgerhus for Hou og omegn, som drives
af en frivillig forening med ca 200 medlemmer.
Menighedsrådet arrangerer ofte sogneeftermiddage med foredrag og musikalske indslag i
Hous sognegård. Lign. arrangementer samme
sted arrangeres af Aktivitetscentret 60+.
Hvert år i uge 40 afholder Menighedsrådet
forskellige kulturelle arrangementer.
Den anden weekend i juli afholdes hvert år
Hou Havnefest. En fest som er blevet en fast
og velbesøgt tradition. Festen kaster et pænt
overskud af sig til brug for Hou Hallen og
foreningers arbejde for ungdommen i byen.
Børnekulturforeningen involverer hvert andet
år et anseligt antal børn, når der spilles
børnemusical af børn fra lokalområdet.
I sommerhalvåret spiller ofte både kendte og
ukendte musikere på Cafeen Hou Havn.
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Bestyrelsen i Medborgerhuset for Hou og
Omegn søger forslag til nye tiltag, som
huset kan bruges til. Nogle af de følgende
forslag vil formentlig også være relevante
for Gosmer-Halling Forsamlingshus.
Skak eller anden form for brætspil.
Arbejdende værksted for lokale kunstnere
Øvelokale for diverse former for musik.
Mere synlighed om fællesspisning, så
børnefamilier også bliver opmærksomme
på denne mulighed.
Lave Medborgerhuset om til Hous
Kulturhus med plads til Hou
Lokalhistoriske Arkiv, OplevHou, Hou
Fællesforum og evt. et turistkontor for
Hou og omegn.
Der skal stadigvæk være plads til Sommershoppen, når planerne for byggeri på
havnen er realiseret. Der må findes en
løsning, som på favorable vilkår kan
fastholde denne attraktion på havnen!
Børnekulturforeningen ønsker flere
frivillige, så der fremover stadig kan laves
børnemusical. Man vil gerne være i stand
til at lave flere arrangementer, som et
bidrag til at udvikle børnenes kreativitet.
Vort lokalsamfund præges af mange
foreninger, der gennem frivillig
arbejdskraft sætter et højt aktivitetsniveau. Hvis denne udvikling skal føres
videre, kan der laves en frivilligbank.
Frivillige skrives op i et kartotek med
oplysning om deres hjælperpotentiale.
Foreninger kan så kontakte relevante
personer i deres søgen efter hjælpere.
I forbindelse med kommende byggeri på
havnen skal det sikres, at det fortsat vil
være muligt at afholde Hou Havnefest.

