
Nyt fra oplevhou.dk 

For godt 3 år siden fandt gruppen bag ’Houhæftet’, at det trængte til 

en revision. De deraf affødte drøftelser mundede ud i, at man ville 

forsøge at præsentere Hou på en hjemmeside i stedet. Det blev så 

til oplevhou.dk, som efter et par prøveartikler i efteråret 2013 

officielt gik i luften i januar 2014. Indholdet varierer, men fortæller 

om, hvad der foregår af stort og småt i Hou og omegn. 

 

oplevhou.dk udkommer med 3-4 nye artikler hver torsdag klokken 

18. 10 – 12 faste skribenter tager i små grupper en tjans ca. hver 4. 

uge. Vi har erfaret, at der sidder trofaste læsere parate ved tasterne 

for at logge sig på, så snart, der er trykket på ’udgiv’, og at 

tilflyttere ofte har stiftet bekendtskab med siden, før de flytter til 

Hou. 

 

Gennem årene har hjemmesiden udviklet sig. Således er der 

kommet links til en vejrtjeneste, til de lokale ejendomsmæglere, til 

turistinfo og senest til oplevhou på facebook.  

 

 
Ryan Moric ved de sidste pligter som chefredaktør 



Siden starten har Ryan Moric været chefredaktør –  

ham, der har stået for sammenhængen i redaktionen både fagligt og 

socialt,  

ham, der næsten hver torsdag er mødt op for at give de menige 

redaktionsmedlemmer moralsk støtte og ikke mindst kaffe og kage, 

så der ikke opstår panik, hvis mekanikken driller, 

ham, der har sørget for at holde en vis linje i både form og indhold. 

 

Nu har Ryan imidlertid besluttet at forlade jobbet og overgå til de 

menige redaktørers rækker.  

 

Nu skal man ikke forledes til at tro, at Ryan forsvinder ud af 

bybilledet. Han er stadig næstformand i lokalrådet, Hou 

Fællesforum, i bestyrelsen for Dykkerklubben ’Vandhundene’, aktiv 

ved loppemarked og havnefest, fitnessinstruktør og sikkert en hel 

masse andet. 

 

 
 

Ryan Moric præsenterer Jann Worm for oplevhous mysterier 

 

Som ny chefredaktør kommer Jann Worm Pedersen, som også er et 

ret kendt ansigt i Hou, selvom han bor i Halling. I sine yngre dage 



spillede han fodbold i HOIF, og han har også gennem mange år 

været aktiv i forbindelsen med afholdelse loppemarked og 

havnefest, idet han er i styregruppen for Hou Havnefest og i 

bestyrelsen for Hou Hallens Venner. 

 

 
 

Jann Worm med mod på opgaven 

 

Til forskel fra de fleste andre medlemmer af redaktionen har Jann en 

fortid i mediebranchen. Han var ansat på Odder Avis i 5 år, og han 

var medstifter af Byens Avis, som han arbejdede med i 2 år. I 

betragtning af redaktionens sammensætning, kan Janns seneste 

arbejdserfaring som chauffør ved Malling Busser måske også komme 

ham til gode. Han kørte ældre - kvinder især - til og fra 

Lokalcenteret og satte liv i passagererne med højt humør og sange 

fra det ældre repertoire! 

 

Herfra skal lyde et ”Tak for kampen, Ryan!” og ”Velkommen til dig, 

Jann!” 

 
22.12.2016/Karen Rasmussen 


