Manden bag Velkomstgruppen

Da Jan Schartau og hans kone Ulla flyttede til Hou for 7 år siden,
vidste han ikke, at han i løbet af ganske kort tid skulle blive
involveret ganske kraftigt i det lokale ”liv”. I de mange år, familien
boede i et stille villakvarter bagved Gjellerupplanen i Brabrand, var
Ulla aktiv i den lokale svømmeklub, men ellers var det så som så
med engagementet i det lokale foreningsliv.
Da Ulla og Jan besluttede at rykke teltpælene op for at flytte
nærmere til børn og børnebørn, faldt valget på Hou. Her har
børnebørnene hyggestunder med bedsteforældrene, fra de har fri fra
skole, indtil forældrene kommer fra arbejde. En ordning til glæde for
alle parter.

Men det at nyde familien og omgivelserne var åbenbart ikke nok til
at fylde hverdagen.
En seddel i postkassen, hvor folkene bag Havnefesten søgte
hjælpende hænder, vakte parrets interesse, så de meldte sig begge.
Det førte til et mere formaliseret forhold til Hou Hallens Venner. Da
opførelsen af Vandhalla gav mulighed for at oprette en lokal
svømmeklub, meldte parret sig også der. Og endelig er Jan med i
bestyrelsen for Hou Fællesforum.
Jan er idemanden bag en af Fællesforums Fokusgrupper, nemlig
Velkomstgruppen. Jan havde hørt om noget, de gjorde i Spjald, tog
kontakt til formanden der og fik at vide, hvad og hvordan de gjorde i
Spjald. Så tog han sin viden med sig hjem, udformede ideen efter
Hou-forhold og fik nogle mennesker med på den. Så i dag er der en
gruppe på 7 personer, 5 fra Hou og 2 fra oplandet, der i små
velkomstkomitéer besøger tilflyttere. Med sig har de en spegepølse
fra Hou Mesterslagter, en flaske vin eller en æske chokolade og et
gavekort fra Dagli’Brugsen, et gavekort fra Vandhalla og en
velkomstmappe, hvor der står lidt om Hou og om Hou Fællesforum,
og hvori de forskellige foreninger kan lægge en præsentationsfolder
ind. Folk bliver noget overraskede, når Velkomstkomitéen dukker
op, med de bliver også glade for modtagelsen.
Siden velkomstgruppen begyndte sin virksomhed d. 1. november
2015 har man sagt velkommen til 36 husstande i enten Hou eller det
øvrige Gosmer-Halling Sogn - vel at mærke folk, som er kommet
udefra. Hvis man flytter rundt inden for lokalområdet, skal man dog
ikke forvente besøg af velkomstkomitéen.
Gruppen har et fint samarbejde med ejendomsmæglere og lokale
beboerforeninger, der giver besked om tilflyttere. Men det kan ske,
at nogen sælger hus eller lejer ud uden om de nævnte kanaler, så
der kan komme nye til byen, som Velkomstgruppen ikke får besked
om. Derfor modtager gruppen gerne oplysninger, hvis man ved, at
der er flyttet nye borgere ind et sted.
Til venstre på denne side kan man følge linket til Hou Fællesforum
videre til Fokusgrupper og ende i Velkomstgruppen, hvor man kan

se læse om gruppens formål og arbejde, ligesom der er
kontaktoplysninger på gruppens medlemmer.
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