HOU AKTIVITETSCENTER
FORÅR 2019
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 17/1 kl. 14:
JYSK LUNE OG LUNE JYDER
Foredrag af Leif Fabricius der på en ganske
underholdende måde kommer godt omkring i
det vestjyske landskab, og besøger specielt den
egn, der hedder vestjysk humor. Han betragter
altid tilværelsen fra vest mod øst, og det bliver
det bestemt ikke kedeligere af. Han forsøger, ud
fra det gamle mundheld om, at alle er jyder for
Vorherre, at føre bevis for, at det nok i virkeligheden er
jyderne, der er Guds udvalgte folk.
TORSDAG den 14/2 kl. 14:
CAMINOTUREN
I mere end 1000 år har pilgrimme
bevæget sig mod Sankt Jacobs grav i
Santiago de Compostella i det
nordvestlige Spanien. Siden
begyndelsen af 1980-erne har denne
vandring fået en renæssance. Antallet af
pilgrimme, der indskriver sig i Santiago,
har været stigende år for år.
Annelise og Jens Kjellow fra Hou gik i
2015 hele den såkaldte Camino, som
tager sit udgangspunkt på den franske side af Pyrenæerne.
Jens vil fortælle om deres vandring, som først tog sin afslutning
helt ude ved Atlanterhavet i en vandring fra Cape Finisterre til
Muxia.
Fortællingen vil tage udgangspunkt i Jens` dagligt førte dagbog,
hvor han forholder sig til de 7 pilgrimsord: LANGSOMHED,
FRIHED, ENKELTHED, BEKYMRINGSLØSHED, STILHED,
SPIRITUALITET og FÆLLESSKAB.

TORSDAG den 21/3 kl. 14:
MODESHOW
Vi skal se tøj, sko og tasker fra Kirkens
Korshær fremvist af lokale
mannequiner. Naturligvis er der både
kvinde- og mandetøj. Før kaffen bliver
der mulighed for at købe det fremviste
tøj m.v., og man kan gøre en virkelig
god handel og spare mange penge.

TORSDAG den 25/4 kl. 14:
NYE KILDEVÆLD
Mette Kathrine er folkemusiker,
komponist og fortæller. Hun siger:
” På mine rejser har jeg opsnappet
mange spændende og sjove
anekdoter fra ud- og indland. En
god historie bliver kun bedre af at
blive fortalt. Da jeg var barn, hed
de sinker eller landsbytosser. Man
kunne være ”egen”, en original
eller bare sær. Vi kender alle
nogen – men er der mon lige så
mange som før? Er de gemt af
vejen, eller findes de ikke så
meget mere? Hvad sker der med os selv, hvis ikke de skæve
eksistenser bor rundt om hjørnet - eller i os selv?
Foredraget bliver krydret med harmonikamusik.
TORSDAG den 23/5 kl. 14

GOD FERIE SAMMENKOMST

Sognepræst Hanna Nissen
vil først fortælle 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:
torsdag 3/1, torsdag 10/1, tirsdag 15/1, tirsdag 22/1, torsdag
31/1, torsdag 7/2, tirsdag 12/2, torsdag 21/2, tirsdag 26/2,
torsdag 7/3, tirsdag 12/3, tirsdag 19/3, torsdag 28/3, torsdag
4/4, torsdag 11/4, tirsdag 23/4, torsdag 2/5, torsdag 9/5,
torsdag 16/5 og tirsdag 21/5.
Torsdagsklubben slutter 21/5, og sangkoret den 16/5.
Vil du høre mere om sang, kan du ringe til Peter Larsen – tlf. 21
40 20 18.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Kirsten Mørk på telefon
86 55 62 55 eller Vibeke Nors på telefon 86 55 69 96.

VI SES
Hilsen på bestyrelsens vegne
Vibeke Nors (formand)

