
Program Efterår 2015                 

Hou Aktivitetscenter 60+ 
 

Torsdag, d 20/8 kl. 14.00: Blå Kors Danmark 

Blå Kors Danmark er en social, 

non-profit organisation, som 

arbejder for at hjælpe socialt 

udsatte – herunder mennesker med misbrug og hjemløse. 

Der fortælles om omfanget af socialt udsatte i Danmark, hvad 

der karakteriser dem, og hvad Blå Kors Danmark gør for at 

hjælpe disse mennesker. 

 

Torsdag, d 17/9 kl. 14.00: Museum Overtaci 

Museum Overtaci (Kunstmuseum, Psykiatrisk 

Historisk Museum) omfatter en større 

psykiatrihistorisk udstilling oppe på 1.sal, der 

fortæller om psykisk sygdom i Danmark fra 

midten af 1800-tallet. Endvidere tager museet 

vare på og formidler en stor og unik samling af kunstværker. 

Et fælles træk for samtlige kunstnere er, at de på et tidspunkt 

har været i kontakt med psykiatrien. De ældste værker går 

tilbage til år 1900. 

Centralt i udstillingen møder vi Overtaci, som var kunstner og 

patient på hospitalet fra 1929 og til sin død i 1985. Her levede 

han og arbejdede med sin kunst i 56 år. Han yndede at lytte til 

musik, han lærte sig selv flere sprog, og han engagerede sig i 

landets problematikker. Hans kunstneriske arbejder var en 

lang selvbehandlingsproces, der førte ham til mere livskvalitet 

http://ovartaci.dk/nyt3.htm


end det, der er forundt mange af vi andre såkaldt psykisk 

raske. Alt det vil museumsleder Mia Lejsted fortælle om. 

 

Torsdag d. 15/10 kl. 14.00: Fra ungarbejder i Hou 

Havnekiosk til direktør for Danmarks største Kvickly 

Arne Sørensen er født og opvokset i Højby, 

haft sin skolegang og fodboldliv i Hou, været 

avisbud, jordbærplukker og ungarbejder i Hou 

Havnekiosk, inden erhvervskarrieren startede som elev i 

Kvickly i Odder i 1980. 

Nu 35 år efter står han i spidsen for Danmarks største Kvickly, 

der endnu engang er kåret af kunderne som landets bedste i 

forårets kundeanalyse. Arne fortæller om vejen dertil, og 

hvordan det er lykkedes at skabe sådan en succes i en lille by 

som Odder. 

Som I ved, hører vores brugs i Hou også under Kvickly, 

ligesom Gylling gør. Der bliver mulighed for at stille alle de 

spørgsmål, I har lyst til. 

 

Torsdag d. 19/11 kl. 14.00: Storm P – Overraskelsernes 

humorist 

Valdemar Aastrup, tidligere præst i Ørting, fortæller 

om og læser op af Storm P. 

 

 

Lørdag d. 28/11 kl. 12-17: Julemarked 

Som tidligere år bliver der forskellige boder og 

amerikansk lotteri. Der kan købes juletræer, 

pyntegrønt, kaffe, kage, æbleskiver og gløgg. 

http://www.kvicklyodder.dk/


Igen i år er vi gået sammen med Medborgerhuset om 

arrangementet. H.O.I.F.’s Støtteforening vil som sædvanlig 

tænde juletræet. 

Tidspunkt følger senere. 

 

Torsdag d. 17/12 kl. 12.30 – bemærk tidspunktet! 

Generalforsamling 

Vi starter generalforsamlingen med følgende dagsorden: 

 Valg af dirigent 

 Bestyrelsens beretning 

 Regnskab, herunder kontingentfastsættelse 

 Indkomne forslag 

 Valg til bestyrelsen 

 Valg af revisor 

 Eventuelt 

Derefter er der et GRATIS traktement. Drikkevarer kan købes. 

Vi får besøg af gruppen ”Så hatten passer”, der består af 

syngepiger med musik. Så glæd jer! 

 

Andre arrangementer 

Torsdagsklub kl. 13-16: 

27/8, 3/9, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 29/10, 5/11, 26/11, 3/12 

og 10/12 

 

Sangkor kl. 16-18: 

Samme datoer som torsdagsklubben. Du kan ringe til Peter 

Larsen på telefon 8655 7018 eller 2140 2018, hvis du ønsker 

flere oplysninger. 



Sogneeftermiddage: 

1/10 og 12/11 (se Kirkebladet) 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Kirsten Mørk på telefon 

8655 6255 eller Peter Larsen på telefon 8655 7018 eller 2140 

2018. 

Vi ses 

Hilsen bestyrelsen 

Peter Larsen (formand), Ole Kjærgaard og Kirsten Mørk 


