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En ildsjæl er en person som - ofte ulønnet - arbejder begejstret og 

ivrigt for en sag eller sagt med andre ord: ”En person der brænder 

for en sag”.                                                                                                          

Denne beskrivelse passer rigtig godt på Jon Jensen. 

Jon Jensen flyttede til Hou i 1975, og da hans to drenge, Nicolai og 

Jesper, nåede fodboldalderen, blev Jon fodboldtræner og ret hurtigt 

formand for Hou Fodboldudvalg.                                                                                     

Det var her det hele startede, - i 1986. 

Da tanken om en idrætshal i Hou modnedes, skulle der samles 

penge ind, så det blev bl.a. begyndelsen på Hou Loppemarked, 

som Jon har stået i spidsen for lige siden.                                                                 



Ca. 100 gode Houborgere ”sættes i sving” ved årets loppemarked, 

så der er en del at holde styr på.  

Hvis vi tæller sammen på det, må Hou Loppemarked nok have 

passeret sit 30 års jubilæum i al stilhed?  

I dag er det ”Houhallens Venner” der står for loppemarkedet, og 

her er Jon også formand. Det har han været siden 1996 – altså i 20 

år – fantastisk. 

Senere er også Hou Havnefest blevet en del af Jons frivillige 

arbejdsindsats i ”Houhallens Venner”s regì.  

Havnefestens forberedelser starter allerede før jul hvert år, og 

efterfølges så af ca. 2 møder om måneden indtil festen løber af 

stabelen i juli, fortæller Jon.                                                                                

Mellem 150 og 200 gode Houborgere hjælper med til havnefestens 

afvikling hvert år. Et stort og flot arbejde udføres. 

I 2007 var Jon, sammen med to andre, med til at starte Hou 

Fællesforum. Det er sidenhen blevet til Lokalråd for Hou og 

Omegn. Her er Jon også formand samt initiativtager til mange 

spændende projekter i årenes løb.  

Da Jon sammen med Bente flyttede til Kina i et halvt år, kunne 

meget jo stadig styres via computeren, så det var ingen hindring 

for ildsjælen Jon Jensen. 

Mange ekstra opgaver følger i kølvandet af de mange 

formandsposter, så som, sammen med en lille arbejdsgruppe på 5-

6 mand, at hjælpe Hou Hallen med gratis arbejdskraft.                                       

Det sidste jeg har set dem lave var hegnet, der skulle op rundt om 

Børnehuset Sommerfuglen. 

Også den dejlige jubilæumsfest for Houhallen, var Jon en af 

initiativtageren til. 

Der er nok at tage fat på, så du må endelig blive ved. 

Vi er mange, der siger tak til dig for dit utrættelige arbejde til gavn 

for os borgere i Hou og Omegn. 

10-11-2016/Karen Hansen 



 

   

 

 


