
De frivillige, som gør en forskel 

 

 
Nogle af de frivillige i Hou Lokalhiistoriske Arkiv 

Hou Lokalhistoriske Arkiv, der har til huse i Hou Hallen, er 

forholdsvis nyt, nemlig 5½ år gammelt; men der foregår allerede 

meget der. Og alle aktiviteter er drevet af frivillige, der synes, det er 

spændende at få styr på lokalhistorien i Hou og omegn. 

Hidtil har der ikke været en formel leder, dog er formanden, Gunhild 

Hoe, gået foran og har taget et stort slæb for at sætte gang i 

aktiviteterne. 

Fra i år har arkivet hvervet Bente Hornbæk til at tage de fornødne 

kurser, så hun kan varetage hvervet som arkivleder, der bl.a. skal 

være garant for, at de indkomne arkivalier behandles og benyttes 

efter forskrifterne. 

Annelise Kurtzmann og Hanne Rasmussen har gennem længere tid 

arbejdet med at registrere arkivalier i Arkibas, en database, der er 

fælles for alle lokalarkiver i Danmark. Disse registreringer kan læses 

online på arkiv.dk.  



 

Anne Lise og Hanne har travlt ved computeren, alt imens Jørn studerer banens historie 

Bente Schou har selv en anselig samling fotos fra området, og hun 

arbejder sammen med sin mand, Kaj Schou, med at scanne både 

egne og andres billeder ind, så de bliver mere tilgængelige uden at 

slide på de gamle papirbilleder.  

Bente passer også sammen med Karen Holck den ugentlige 

åbningstid – onsdage kl. 13.30 – 15.30 - hvor de tager sig af folk, 

der enten kommer med materiale til arkivet eller søger oplysninger. 

Hvis der bliver tid til overs, hjælper de Gunhild Hoe og Kirsten 

Bøgholm med at samle materiale til de artikler, der skal sættes på 

Tidstavlen på arkivets hjemmeside www.hou-la.dk.  

 

 Kirsten Laursen kom med oplysninger og billeder fra hendes og Birgers tid som uddeler i Hou Brugs i 

1980’erne  

http://www.hou-la.dk/


En skrivergruppe bestående af Kirsten Mørk, Vibeke Reinhardt, 

Lisbet Jensen, Larry Magnussen, Villiam Rathlou og Karen 

Rasmussen skriver artikler til ovennævnte Tidstavle, og Kirsten 

Ehrhorn og Gert Chrillesen sørger for, at artiklerne bliver lagt på 

hjemmesiden. 

Endelig er der en gruppe hjælpere, der gør rent på havnen under 

havnefesten, som modydelse for et tilskud fra havnefestudvalget.  

  

Lene Færgemann bidrog med materiale om V. Færgemanns Maskinfabrik på havnen 

Arkivets aktiviteter i 2017 kan kort summeres op som følger: 

 Registrering og arkivering af indkomne arkivalier 

 Ugentlig åbningstid 

 Vedligeholdelse af hjemmeside 

 Beskrivelse af små og store begivenheder, som lægges ind på 

Tidstavlen på hjemmesiden 

 Udstilling i Sognegården i samarbejde med menighedsrådet 

 Historisk rundtur i Hou i samarbejde med Ole Sørensen, Odder 

Museum 

Alt i alt er mange mennesker i gang, men der kan sagtens være 

flere, enten i forbindelse med de igangværende aktiviteter, eller med 

nye tiltag. 

Den 14. januar var en stor gruppe af de frivillige samlet til et socialt 

arrangement i Hou Hallen. Først hjalp de hinanden med at dele de 

årlige opkrævninger ud til foreningens medlemmer og et lille 



Årsskrift til samtlige husstande i sognet, derefter var der mad og 

hygge. 

De frivillige lever helt op til foreningens slogan – vi samler ikke støv, 

men historier. 
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