
Hou Kulturcenter fylder 25 år 

 

 

 

For 25 år siden var Kirsten Mørk og Anna Ipsen med til at 

starte Hou Kulturcenter. Årsagen var, at der var for få tilmeldte 

til at oprette hold under AOF, men at der stadig var behov for 

kulturelle aktiviterter af forskellig art. For at få lov til at låne 

skolen, også til mindre grupper, skulle man være en forening, 

så derfor opstod Hou Kulturcenter til ”Inspiration – Samarbejde 

– Lokal vækst” som der står i programmet. 



Gennem årene har der været et utal af aktiviteter: 

aftenforedrag, blomsterbinding, cementstøbte fuglebade, 

dukkemageri, engagerede mennesker, filtning, glasarbejde, 

hjemmelavede bolscher, interessante fotos, julepynt, kurveflet, 

lysstøbning, madlavning, naturkosmetik, oliemaleri, quiltning, 

patchwork, rejseminder, smykkefremstilling, tidsrøvende 

kniplinger, uvurderlige værker, venskabsopbygning, 

weekendkurser, xylografi, ynglekasser, zinkhvidtforbrug, 

æggedekoration, øjenåbnende oplevelser, åbne kreativiteter – 

og sikkert meget mere. 

 

Aktiviteterne har været af varierende længde, nogle kun en 

enkelt aften, nogle en weekend og endelig nogle, der har varet 

i flere år.  



Der er skiftet lidt ud blandt arrangørerne, men Kirsten Mørk og 

Anna Ipsen har været med hele vejen. Et par år med alvorlig 

sygdom og dødsfald i familien har lagt en dæmper på 

aktivitetsudbudet, men her i jubilæumsåret synes de, at der 

skulle sparkes lidt mere liv i foreningen igen, derfor et lidt 

fyldigere program og dette reklamefremstød. De vil gerne, at 

der melder sig lidt flere til at tage sig af ”det grove” i form af 

tilrettelæggelse og praktisk afvikling. Og endelig vil de gerne 

have forslag til nye aktiviteter og til hvem, der eventuelt kunne 

forestå dem. 

 

 

 

28.08.2014/Karen Rasmussen 

 

Se efterårets program på de følgende sider: 



 

HOU KULTURCENTER 

Efterår 2014 
Inspiration 

Samarbejde 

Lokal vækst 

MADLAVNING FOR MÆND 

HOLD 1: Niels Vestergård 86 55 68 67. 

HOLD 2: Thomas Filyu 20 48 65 56. 

HOLD 3 - SENIORER: Poul Hulgård 86 55 67 41. 

MADLAVNING FOR KVINDER 

DATO: 16/9, 21/10, 18/11 og 9/12.  ALLE GANGE KL. 17.30. 

Vi mødes i skolekøkkenet og laver to retter mad. På skift står to personer for planlægningen. Sammen laver vi 

maden og hygger os med at spise den.  Drikkevarer medbringer du selv. Bliver du forhindret, skal du melde fra 

senest kl. 10 søndagen før arrangementet. Max. 16 deltagere.  

Vil du høre nærmere om kurset, kan du ringe til Kirsten Mørk tlf. 86 55 62 55. 

MALERGRUPPEN REGNBUEN  

DATO: 15/9 2014 KL. 14 i ”det gamle skolekøkken”. Efterfølgende mødes gruppen HVER 14. DAG I LIGE UGER. 

Malergruppen Regnbuen er både for begyndere og øvede. Alle er velkomne.  

Tilmelding: Ingrid Ravnsbo 86 55 60 12 eller Kirsten Mørk 86 55 62 55. 

FUGLEBADE v. Anni Madsen.  

DATO: Lørdag d. 6/9 kl. 10-13. 

Støbte ting i beton v. Anni Madsen. Anni medbringer støbemateriale. Du skal selv medbringe; gammel spand, 

murerske, eller lign., gummihandsker, to store affalds-sække og evt. bageforme. Materialepris ca. 100.- kr. 

Tilmelding senest d. 1/9 til Anna Ipsen 86 55 67 64 / 22 13 00 24.  Max. 10 deltagere.  

Sted oplyses ved tilmelding. 

 PATCHWORK v/HELLE BERG 

DATO: 19/9+20/9, 31/9+1/10, 14/11+15/11. Fredage kl. 16-22. Lørdage kl. 9-16 

Kurset henvender sig både til nybegyndere og øvede. Der bliver undervist både i maskin- og håndsyning. 



Medbring: Stof, tråd, saks, skæreunderlag, kniv, symaskine, forlængerledning, strygejern, strygebræt mm. Helle er 

behjælpelig med stof, mønstre og andet. Tilmelding senest en uge før kursusstart: Helle Berg 26 14 94 54. 

SMYKKER v. Barbara Lees.  

DATO: 7/10 kl. 18-21.30 

Lav selv smykker af Friendly Plastic v. Barbara Lees. Støb og form smykker med Friendly Plastic. Medbring selv 

støbeforme, hvis du har specielle ønsker. Det kan f.eks. være strandskaller, knapper, mønter, perler, blade m.m. 

Se evt. hjemmesiden www.Lees.dk.  Kursuspris 350,- kr. incl. materialer.    

Tilmelding senest den 30/9 til Anna Ipsen 86 55 67 64 / 22 13 00 24. 

BLOMSTER v. Kirsten Laursen. 

DATO: 11/11  Kuverter og kræmmerhuse 

Vi skal lave kuverter og kræmmerhuse i kyllingetråd og fylde dem med mos. Derefter pynter vi dem med lyng. De 

kan både hænge på en væg eller ligge på en bænk. Kirsten medbringer materialer.Medbring selv værktøj og tang 

til ståltråd. 

Kursuspris 100,- kr. Tilmelding til Kirsten tlf. 40 27 59 88 senest d. 29/10. 

 

BLOMSTER v.  Kirsten Laursen   

DATO : 2/12 Decemberkurv 

Vi skal lave en kurv, som kan stå og pynte hele december. Kirsten medbringer kurv og materialer. Medbring selv 

værktøj, evt. også limpistol. 

Kursuspris 100,- kr. Tilmelding til Kirsten tlf. 40 27 59 88 senest d.22/11. 

 
 
MEDLEMSKAB 

For at deltage i aktiviteterne skal du være medlem af Kulturcentret.  

 

ÅRLIGT KONTINGENT 

Voksne 25 kr. 

Medlemskabet går fra januar til januar. 

 

BETALING FOR AKTIVITETER 

Betaling for deltagelse i aktiviteterne skal finde sted ved starten af  

den aktuelle aktivitet, med mindre andet er anført.  

 

TILMELDING 

Se information om tilmelding under aktiviteterne.  

Tilmelding er bindende. 

 

TID OG STED 

Hvor intet andet er anført, foregår aktiviteterne på Hou Skole kl. 19-22. 

 

Rygning er uden undtagelse kun tilladt udenfor! 

 

Medbring selv kaffe, the eller andet. 

 

UDVALGET FOR HOU KULTURCENTER 

Anna Ipsen:                          86 55 67 64    

Kirsten Mørk:                        86 55 62 55 

Lis Kristiansen:                     86 55 62 23  

Mona Magnussen:                86 55 66 53  

http://www.lees.dk/

