HOU AKTIVITETSCENTER
FORÅR 2020
Aktiviteter for alle på 60 år og opefter.
Alle vore aktiviteter foregår i den nye sognegård, Søndergade 17.

Kontingent for hele året er 100 kr. (følger kalenderåret).
Beløbet betales første gang, du deltager i en af programmets
aktiviteter.
Kaffe kan købes.

TORSDAG den 16/1 kl. 14:
14 år som præst i Tintins fædreland
Gunnar Kasper Hansen, der har
boet i Hou i ca. 3 år fortæller om
sin tid som præst for den danske
menighed i Bruxelles, hvor han
bl.a. var tilknyttet NATO som
værnspræst og underviste på en
af Europaskolerne i Bruxelles.
Han fortæller om mødet med en
fremmed kultur, og på den
måde lærte han sin egen kultur
bedre at kende og om en periode, hvor EU og Europa var en
konkret del af hans dagligdag.
Gunnar Kasper Hansen har senest i nogle år arbejdet som
konstitueret sognepræst i forskellige sogne i Aarhus søndre
provsti. Han har tidligere arbejdet som folkeskolelærer, været
præst i Aagaard Frimenighed, forstander på Løgumkloster
Refugium og er forfatter til bøger i serien Den Danske
Klosterrute.
TORSDAG den 20/2 kl. 14:
MUSIKALSK UNDERHOLDNING
Jens Sandager underholder med sin glade
musik og spiller alle de gamle, gode
sange/melodier på keyboard og trompet.
Som et bi instrument kan nævnes
”Haveslangen”. Der vil også være en
musikalsk konkurrence. Nogle af sangene
kan vi synge med på, da der uddeles
tekster. Af kendte sange kan nævnes: Den

glade vandrer, Snevalsen, Dagen i dag, Valse potpourri, Jeg er
Sigøjner, Gå med i lunden, Den allersidste dans, Edelweiss og
mange flere.
TORSDAG den 19/3 kl. 14:
Bente Markfoged Jensen og Jon Jensen
De fleste i Hou kender Bente og
Jon, og de kommer for at
fortælle om deres tur til Kina.
Bente er leder af Plejeboligerne
på Bronzealdervej i Odder. I 2015
var hun et halvt år i Kina for at
hjælpe med at lave et plejehjem
efter dansk mønster i Changchuu i den nordlige del af Kina.
TORSDAG den 16/4 kl. 14:
Humor er Livseliksir
Henning Hansens finurlige
foredrag ”Humor er
Livseliksir”. Indtaget i daglige
doser har eliksiren gunstig
virkning på vores helbred.
Humorens umiddelbare
konsekvens er latteren! Evnen
til at le er en kostelig gave.
Henning Hansen fortæller om
Jørgen Ryg – monologens
mester, om mennesket og kunstneren med den helt specielle
lune og humor og om Storm P. Hør vanvittige historier og
anekdoter. Vi går hjem med et smil på læben og gode
oplevelser rigere.

TORSDAG den 14/5 kl. 14:
GOD FERIE SAMMENKOMST
Traditionen tro fortæller Hanna
Nissen først en historie. Derefter
synger Seniorsangkoret for og med
os. Aktivitetscenteret giver vin,
chokolade eller andet sødt. Som
sædvanlig slutter vi med kaffe og
kage.
ANDRE ARRANGEMENTER
TORSDAGSKLUB KL. 13 – 16 og SANGKOR KL. 16 – 18
råder over følgende dage:
14/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 18/2, 27/2, 5/3, 12/3, 17/3, 26/3,
2/4, 14/4, 23/4, 30/4 og 12/5.
TORSDAGSKLUBBEN råder endvidere over 7/1 og 7/5.
Vil du høre mere om sang, kan du ringe til Peter Larsen – tlf. 21
40 20 18. Har du andre spørgsmål, kan du kontakte Kirsten
telefon 86 55 62 55 eller Vibeke Nors på telefon 86 55 69 96.

VI SES
Hilsen bestyrelsen
Vibeke Nors (formand), Lis Duun (sekretær), Tove Skou, Karen
Marie Jønsson og Kirsten Mørk (kasserer).

