
Støt Hou Hallens Venner 
- de støtter os 

 

Hou Hallens Venner blev oprettet i 1987 i forbindelse med 

bygningen af Hou Hallen. Hvor formålet med foreningen var og 

stadig er, at skaffe midler til at støtte Hou Hallen og medvirke til 

forbedringer og udbygninger af Hou Hallens faciliteter, som senest 

er sket med tilbygningen af Fitness afdelingen.  

 

Her er nogle af de frivillige ved dette års havnefest 

Hou Hallens Venner er en selvstændig foreningen med 5 

bestyrelsesmedlemmer, men hele foreningens arbejde med at 

arrangere havnefesten, stå for Tunø parkeringen i.f.m. 

Tunøfestivalen og det årlige loppemarked i Hou Hallen kan kun lade 

sig gøre, fordi 100 frivillige yder en kæmpe indsats år efter år. 



Der står også i foreningens formålsparagraffer, at den skal yde 

tilskud til foreninger og institutioner i Hou og omegn primært til 

gavn for ungdommen. Og det er den formålsparagraf, som opfyldes 

hver år ved uddeling af penge til forskellige projekter i 

lokalområdet.  

 

 

På denne måde er Hou Hallens Venner med til at støtte mange 

initiativer i lokalområdet, som ellers ikke ville blive støttet og derfor 

ikke ville kunne blive til noget. Hou Hallens Venner er en meget 

vigtig kulturformidler i lokalområdet, som vi alle burde støtte op 

om. 

Ønsker du at støtte Hou Hallens Venner med et medlemskab, kan 

du læse her, hvordan du bliver medlem og frivillig eller du kan gå 

ind på foreningens hjemmeside www.hou-hallens-venner.dk 

 

De 5 heldige prismodtagere i år var: Kulturuge 40 med kr. 4000, 

som skal bruges til børnearrangementer, der skal foregår i 

Kulturugen. Børnekulturforeningen fik kr. 6000, som skal bruges 

til en børnemusical til efteråret. HOIF svømmeafdeling fik kr. 

5000, som skal bruges til en svømme camp i Vandhalla i børnenes 

IMG_0067.pdf
http://www.hou-hallens-venner.dk/


efterårsferie i uge 42. Hou Bådelaug fik en check på kr. 5000, 

som skal bruges til uddannelse af instruktører til windsurfing og 

sejlads. 

Og sidst men ikke mindst fik redaktionen på oplevhou.dk en check 

på kr. 5000, som skal bruges på IT udstyr. 

 Kulturuge 40 

 HOIF Svømmeklub 



 Hou Bådelaug 

 

 

Børnekulturforeningen 

Denne følgende tekst har oplevhou.dk modtaget fra Pernille fra 
Børnekulturforeningen. 
 

Til havnefesten modtog Peter Pan, Klokkeblomst, Buster og Pippi på 

BørneKulturForeningens vegne en stor check på kr. 6.000,-. 

 



BørneKulturForeningen er utrolig taknemmelige for den økonomiske støtte fra Hou 

Hallens Venner. Det betyder rigtig meget for foreningen, at få ekstra penge til at gøre 

lidt ekstra ud af årets musical Busters Verden.  

 

Det er stort at kunne give byens børn fra 4. til 7. kl. og deres forældre mulighed for at 

opleve hele den proces, det er at lave musical. Fra de første usikre replikker og løse 

tanker om kostumer og scene til premieren, hvor det hele på magisk vis altid ender 

med at gå op i en højere enhed. 

 

Vi starter op torsdag den 7. august og de næste 8 torsdage vil der blive øvet scener og 

sange, der vil blive syet kostumer og der vil blive lavet kulisser. I weekenden den 

27.- 28. september vil vi sætte det hele sammen, så vi er klar til forestillinger 

mandag og tirsdag den 29. og 30. september.  

 

Se evt. mere på vores blog: bustersverdenihou.blogspot.dk 

STOR TAK TIL HOU HALLENS VENNER!! 

 

 

 

 oplevhou.dk 

 

http://bustersverdenihou.blogspot.dk/


Redaktionen på oplevhou.dk ønsker også at benytte denne lejlighed 

til at sige 1000 tak til Hou Hallens Venner for checken på de 5000 

kr. til indkøb af IT udstyr. 

 

Overrækkelsen fandt sted ved den årlige havnefest i Hou, som altid 

foregår den 2. weekend i juli.  

De 5 heldige foreninger modtog tilsammen kr. 25.000. 
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