HOU AKTIVITETSCENTER
EFTERÅR 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 23/8 kl. 14:
Steen Henriksen fra Søvind fortæller om sin tid hos grevinde
Ebba Neergaard, der ejede Åkjær Gods

Steen Henriksen, der er landmand, arbejdede for frøken
Neergaard. De sidste syv år af hendes liv passede han hende
tillige, da hun boede i en aftægtsbolig, som tilhørte ham. Ebba
Neergaard var en kendt person på Odderegnen.
TORSDAG den 13/9 kl. 14:
”KENDTE KLANGE OG SANGE”

Bente Neergaard og Vagn Koldby fra
Risskov underholder med gode, glade,
dejlige, sjove og tænksomme sange –
om kærlighed og livet på godt og ondt.
Vi hører om sangenes tilblivelse, og
hvem der har sunger dem og synger
med på de uddelte fælles sange.

TORSDAG den 11/10 kl. 14:
”FRA BLÅ BLINK TIL ROLLATOR” V/HEINZ SVOLDGAARD HVID
Biljagt, slagsmål, røveri, vold, drab, narko m.m. Som
politimand, urobetjent og hundefører skal man være forberedt
på det hele, også på at det kan gå galt og koste førligheden.

TORSDAG den 15/11 kl.14:
LILLIAN HJORTH fortæller om OTTO BRANDENBURG
Baggårdspumaen blev han ofte kaldt. Mange kendte ham og
kom til at holde meget af ham. Han sang så dejligt, og han
havde altid det gode charmerende glimt i øjet. To lys på et
bord, Livet er en dejlig gave eller Så længe skuden kan gå osv.
Der kunne nævnes mange fantastiske fortolkede sange. Dette
kunne han, men han kunne også spille skuespil, lave film, og
han lagde stemme til mange tegnefilm. Hans talent var stort.
Otto Brandenburg levede fra 1934 til 2007, og hans liv var lige
så farverigt som hans mange roller.
LØRDAG den 1/12 kl. 11 – kl. 16
JULEMARKED
I år er vi igen sammen med Medborgerhuset om
at arrangere julemarked. Der bliver forskellige
boder og amerikansk lotteri i
MEDBORGERHUSET. Der kan købes juletræer,
kaffe, kakao og boller.

TORSDAG den 6/12 kl. 12,30: Bemærk tidspunktet
GENERALFORSAMLING
Vi starter generalforsamlingen med følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Regnskab, herunder kontingentfastsættelse
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelse
• Valg af revisor
• Eventuelt.

Derefter er der GRATIS traktement. Drikkevarer kan købes.
Efter generalforsamling og spisning får vi besøg af Eigil Størum
og Merethe Wendelboe, der underholder ud fra temaet – LIDT
GOD MUSIK GØR ALLE MENNESKER GLADE.
TILMELDING er nødvendig og kan ske til Krista senest den
30/11 på tlf. 21 43 69 08.
ANDRE ARRANGEMENTER
TORSDAGSKLUB KL. 13 – 16: 16/8, 30/8, 6/9, 11/9 (tirsdag),
20/9, 27/9, 18/10, 25/10, 1/11, 13/11 (tirsdag), 22/11, og
29/11.
SANGKOR KL. 16 – 18: Samme ovennævnte datoer som
torsdagsklubben. Du kan ringe til Peter Larsen på telefon 21 40
20 18, hvis du ønsker flere oplysninger om sangkoret.
TORSDAGSKLUBBEN mødes endvidere nogle tirsdage – nemlig
21/8, 9/10, 6/11 og 4/12.
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), Peder Larsen, Lis
Duun, Tove Skou og Kirsten Mørk

