
 

 
HOU AKTIVITETSCENTER  
 
 
EFTERÅR 2016 

 
 
Aktiviteter for alle på 60 år og opefter. 
 
Alle vore aktiviteter foregår i den nye sognegård på 
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 25/8 kl. 14: 
 
MODESHOW 
Vi skal se tøj, sko og tasker fra Kirkens Korshær fremvist af 
lokale mannequiner. Naturligvis er det 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.     
 
TORSDAG den 22/9 kl. 14:  
 
ORKIDEER 
                 
 
 
 
 
 
 
 
Vi får besøg af Knud Nielsen, som er kendt som orkide-Knud. 
Han er tidligere lærer og har bl.a. undervist i biologi og 
geografi. Hans store passion for orkideer har bragt ham på 12 
rejser til bl.a. Venezuela, Peru, Bolivia og Costa Rica. Vi skal 
høre om disse ture og se billeder derfra. Turen til Venezuela 
var meget speciel, da Knud Nielsen var sammen med en 
tidligere elev. De oplevede kvælerslanger, krokodiller og 
andre krybdyr. Knud har et stort drivhus hjemme, og her 
dyrker han mange forskellige slags orkideer. Der bliver 
mulighed for at købe spændende og anderledes orkideer efter 
foredraget.  
 
TORSDAG den 20/10 kl. 14: 
 
LIVSGLÆDE, HUMOR OG FÆLLESSKAB V/POVL HENNINGSEN 



 

Hvorfor gør vi det, vi gør, hvordan 
griber vi tilværelsen an?? 
Underholdning med en blanding af 
sang og causeri om emner i tiden. 
Sangene er gamle kendinge af danske 
og udenlandske sangere. 
Fokus er livsglæde, humor og 
fællesskab, om at tackle både med- og 

modgang i livet bedst muligt. Povl Henningsen tager livets store 
og små spørgsmål op. 
 
TORSDAG den 17/11 kl. 14: 
 
UDSENDT FRA DANMARK 
Jørn Olsen fra Beder har været udsendt flere gange for 
Danmark. Han har arbejdet for FN dels som politimand og dels 
som ”ren” FN mand.  Han har bl.a. været bodyguard for Hans 
Hækkerup, da denne var guvernør i Kosovo. Jørn har også 
været sikkerhedschef i Dafur i 2 år. I 5 år var han ansat i 
Udenrigsministeriet, hvor han var sikkerhedschef for en EU 
ledet mission. Han er muslimsk gift og er nu tilbage hos Aarhus 
politi.    
 
TORSDAG den 15/12 kl. 12,30 – bemærk tidspunktet  
 
GENERALFORSAMLING 
Vi starter generalforsamlingen med følgende dagsorden: 
Valg af dirigent 
Bestyrelsens beretning 
Regnskab, herunder kontingentfastsættelse 
Indkomne forslag 
Valg til bestyrelsen 



Valg af revisor 
Eventuelt 
 
Derefter er der et GRATIS traktement. Drikkevarer kan købes. 
Vi får besøg af Helle og Leif Tølløse fra Ørting. De spiller begge 
harmonika, og Leif synger og underholder ind imellem.  Så glæd 
jer. TILMELDING er nødvendig, og det kan ske til Krista på 
telefon 21 43 69 08 senest den 11/12.   
  
ANDRE ARRANGEMENTER   
 
TORSDAGSKLUB KL. 13 – 16: 18/8, 1/9, 8/9, 15/9, 29/9, 13/10, 
27/10, 3/11, 24/11, 1/12 og 8/12.   
  
SANGKOR KL. 16 – 18: Samme datoer som torsdagsklub – dog 
ikke den 24/11.  
Du kan ringe til Peter Larsen på telefon 86 55 70 18 eller 21 40 
20 18, hvis du ønsker flere oplysninger om sangkoret. 
 
SOGNEEFTERMIDDAGE: 
6/10 og 10/11 (se Kirkebladet). 
 
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Kirsten Mørk på telefon 
86 55 62 55 eller Peter Larsen på telefon 86 55 70 18 eller 
21 40 20 18. 
 
 
 
VI SES 
Hilsen bestyrelsen 
Peter Larsen (formand), Ole Kjærsgaard og Kirsten Mørk 
  


