
Så blev Hou Søpark indviet

Initiativtageren Kirsten Moric og borgmester Uffe Jensen klippede silkebåndet, og Hou Søpark var indviet

Fredag den 28. august var en dag mange havde set frem til, men med de mørke regnskyer hængende tungt i hori-
sonten, har det nok været med hjertet oppe i halsen, at arrangørerne af indvielsen af Hou Søpark, så frem til efter-
middagens store arrangement, hvor søparken officielt skulle indvies. Heldigvis trak de sorte skyer uden om Hou, og 
den stort anlagte indvielse kunne løbe af stabelen i fint tørvejr.
Mange havde valgt at lægge turen forbi, og det var et stort fremmøde, der kunne høre borgmester Uffe Jensen 
rose dette lokale initiativ. Ryan Moric, der også var toastmaster, lagde i sin tale vægt på den store opbakning ideen 
havde nydt fra start til indvielsen. Odder kommune havde fra starten været positive, Mogen Stærk, Torben Kromand 
og Peter Hansen, Hou Entreprenørforrretning havde lavet uvurderligt arbejde i planlægning og opbygning af sø-
parken. Men også lokale handlende har støttet, bl. a. ved at være tilstede ved indvielsen. Hou Mesterlagter grillede 
pølser, Dagli’Brugsen stillede op med drikkevarer og Firmagaver Online er kommet med lækre chokolader.
Arkitekt Mogens Stærk og formanden for Hou Fællesforum, Jon Jensen lagde også i deres taler vægt på den store 
velvilje der der havde været vist i forbindelse med etableringen af Hou Søpark.
Nu ligger den der så, Hou Søpark, med borde/bænkesæt, krolfbane, plancher om naturen ved søparken, bro med 
opholdsplatform og, for at gøre billedet fuldkomment, så er Ole Grøns skulptur “To på tur” flyttet fra en lidt undseelig 
placering ved havnen, til den nye søpark, og vi skylder Kirsten og Ryan Moric tak for deres store arbejde.
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Informationstavler der fortæller om søens flora og fauna er sat op

Lokale musikere underholdt med dejlig musik til indvielsen



 Ordstyrer, taler og forsanger, Ryan Moric
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Borgmester Uffe Jensen

Forman for Hou Fællesforum, Jon Jensen

Dagens talere



Hou Mesterslagter leverede og grillede pølser til indvielsen



Ole Grøn med skulpturen “To på vej”, 


