
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 skolens matrikel! 

 
Medbring selv kaffe, the eller andet. 
 
 
UDVALGET FOR HOU KULTURCENTER 
 
Anna Ipsen:  22 13 00 24    
Kirsten Mørk:                         24 20 03 03 
Lis Kristiansen:                      86 55 62 23  
Mona Magnussen:                 23 11 62 53                                                                
Aase Haurum                        61 10 85 17                                                                                       
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Denne pjece er lavet med håb om, at Coronavirus er på aftagende i foråret. Dog har vi 
fortsat valgt ikke at starte andre kurser end de faste, som kan ses herunder.   

Desuden skal vi stå sammen om at overholde kravene fra skolen om at holde afstand, 
og at rengøring af hænder og overflader overholdes. Det betyder at borde, stole, 
overflader og håndtag sprittes af eller vaskes efter brug. Hvert hold medbringer selv de 
nødvendige ting.     

 

 MADLAVNING FOR MÆND 
 
HOLD 1: Preben Pedersen, tlf. 51 62 48 79                                                                   , 
26/2 og 26/3.  

HOLD 2: Niels Espensen, tlf. 40 77 71 62                                                                    , 
5/3 og 9/4.  
 
HOLD 3: SENIORER : Preben Kjørvel, tlf.  29 66 31 21                                             
Datoer aftales i gruppen 
 

 
MADLAVNING FOR KVINDER 
 
DATO: 2/3, 6/4, 4/5, og evt. 1/6 .                                                                                     
Alle gange kl. 18. 
 
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 til               
Kirsten Mørk senest kl. 10 søndagen før arrangementet. Max. 16 deltagere. 

I 2021 har vi valgt først at starte d.2/3, da vi håber på, at alle er vaccineret mod Corona 
på dette tidspunkt. 
  
Der er i perioder venteliste til dette kursus, men hvis der er tilstrækkelig interesse, kan 
der eventuelt oprettes et hold mere. Vil du høre nærmere, kan du ringe til Kirsten Mørk 
tlf. 24 20 03 03 
 

 
 

 

MALERGRUPPEN REGNBUEN  
 
DATO: 26/1 kl. 14 i det gamle skolekøkken. 
Efterfølgende mødes gruppen hver 14. dag i lige uger.  

Regnbuen, der er en gruppe af malerinteresserede, mødes tirsdage i lige uger i ”det 
gamle skolekøkken”. Vi starter efter jul d.26/1, da vi håber, at smittetrykket da er lavt. 
Hvis ikke kan vi udskyde starten. Slutdatoen aftaler vi senere – afhængig af, hvornår vi 
får begyndt.                                                                                                                   
Alle er velkommen. Malergruppen er både for begyndere og øvede. Hvis du vil vide 
mere, kan du ringe til Kirsten Mørk på tlf. 24 20 03 03 

Tilmelding: Kirsten Mørk tlf. 24 20 03 03. 
 

 

PATCHWORK V/ HELLE BERG 
 
DATO:  5 - 6/3, 19 - 20/3 ( tasker begge dage )  og 16 - 17/4.                                                                   
Fredage kl. 16 - 22. Lørdage kl. 9 - 16. (* lør. 16 – 22 og søn. 9 – 16 ) 

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

Kurset 5 – 6 marts er taskekursus.  Hør nærmere hos Helle om planlægningen af 
spændende og udfordrende opgaver. 

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 med mobil betaling til Helle Berg på                    
tlf. 93 88 26 14.     
 
Kursuspris:  200,- kr. for fre./lør. .    

 

 


