
Slut med Kulturuge 40 i Hou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: William Holstein-Ratlou 

 

Mandag d. 9. marts 2015 besluttede Kulturuge 40 gruppen at opløse Kulturuge 40 

efter 19 år. Til stede var Annette Andersen, Janni Thorstensen, Hanne Gammelgaard, 

Bent Kolind Christensen, Bente Hornbøll og William Holstein-Rathlou. Formanden 

Lene Isager udtrådte efter eget valg af gruppen på et møde d. 24. februar 2015. På 

mødet d. 9. marts blev gruppen enige om, at Kulturugen nok efterhånden havde 

overlevet sig selv. Fremmødet til udstillingerne var nu dalende, ligesom indtjeningen 

og de forskellige sponsorpenge. En anden vægtig grund var også, at Odderområdet i 

løbet af året efterhånden har mange udstillinger her og der, så det mere eller mindre 

var Tordenskjolds soldater om igen. En trist men nok også en nødvendig beslutning 

fra gruppens side. 

 

Siden 1995 har der i Hou været afholdt Kulturuge med forskellige arrangementer med 

gennemgående temaer så som arbejdende stande, kunst, smykker, sten, kereamik, 

mad, foredrag, børneloppemarked, rundture i byen og omegnen, samt diverse 

udstillinger om Hou by. I begyndelsen havde man udstillinger både på den gamle 

”Marsk Stigs” restaurant under HMI, Egmont Højskolen og på selve HMIs 

hovedbygning på Villavej, det gamle Bjørnkjær opført i 1899 af Rathlousdal gods 

samt på Hou skole. Senere blev alle disse aktiviteter afholdt på Hou Skole, hvor der i 

en weekend kunne samles omkring 600 besøgende. I løbet af hele ugen blev der 

afholdt forskellige arrangementer på de to højskoler i byen og i vores to kirker samt i 

Hou medborgerhus. Alle arrangementerne var godt besøgt. En stor stab af frivillige 

var med til at bære hele kulturugen oppe. På et tidspunkt blev Odder Kulturpris 

uddelt og afholdt i Hou i uge 40. Kulturugen nød også godt af de forskellige 

sponsorer, som var med til at holde liv i de forskellige aktiviteter.  

 

 

Hou d. 10. marts 2015-03-15 William Holstein-Rathlou 

Medlem af Kulturugen siden 1995 


