
En by er, hvad borgerne gør den til  
Hvis vi vil have udvikling i de mindre byer, er det 

borgerne selv, der skal gå i spidsen, ved at skabe 

noget attraktivt, der hvor vi bor. Der er mange 

aktive og ressourcestærke mennesker i vores 

lokalområde med mange gode og realistiske input 

til Udviklingsplanen for Hou og Omegn. 

Stort engagement og lyst til at indgå i 

fællesskaber giver et højt aktivitetsniveau, og har 

skabt mange lokale succeser. 

Gode eksempler herpå er nedenstående instituti-  

oner, som i høj grad præger Hou`s dagligdag. 

Hou Hallen, der blev indviet i 1991 efter flere års 

ihærdigt forarbejde af borgere fra egnen. Hallen 

blev hurtigt samlingspunkt, hvor der foruden 

idræt, er masser af kulturelle aktiviteter. 

I løbet af årene er faciliteterne udvidet. Sidst i 

2012 med en 500 m2 store tilbygning, der 

rummer et moderne fitnesscenter. 

En væsentlig faktor for hallens succes skyldes de 

mange penge, som støtteforeningen Hou Hallens 

Venner har samlet ved at afholde arrangementer. 

Med indsats fra flere hundrede frivillige har 

foreningen årligt holdt loppemarked, lavet 

overvåget parkering under Tunø Festival og været 

arrangør af Hou Havnefest.   

Hou Lystbådehavn er anlagt gennem en fælles 

indsats fra mange af havnens brugere. Et længe 

næret ønske om flere bådpladser og mere 

moderne faciliteter banede vejen for udvidelse af 

havnen, som i dag rummer 325 bådpladser. Hou 

Havn er et livligt sted, hvor trivsel og fællesskab 

for alle aldre går hånd i hånd i sommerhalvåret.  

Forskellige klubber har deres tilholdssted i Hou 

Lystbådehavn, der med servicebygning og 

klubhus er rammen om mange forskelligartede 

maritime aktiviteter.  

Egmont Højskolen med Hou Søsportscenter og 

svømmehallen Vandhalla er et glimrende billede 

på en succes skabt af engagerede og fremsynede 

borgere. Skolen har ca. 200 elever og er Hou´s 

tørste arbejdsplads med ca 130 medarbejdere.  

Egmont Højskolen startede som verdens første 

højskole for handicappede. I dag er arbejdet med 

handicappede fortsat et vigtigt element i skolens 

dagligdag. Her trives fællesskabet mellem 

handicappede og ikke handicappede, hvilket har 

gjort skolen kendt i vide kredse for sin store 

rummelighed.  

Hou Maritime Idrætsefterskole, HMI, er en anden 

succes inden for skoleverdenen. Skolen er 

oprettet af lokale borgere i 1989 og har særlig 

fokus på det maritime. Andre former for idræt 

prioriteres dog også, idet der udover sejlads, er 

linjefag i både håndbold, fodbold og outdoor. 

Efterskolen er vokset støt og har nu 160 elever. 

Fællesskabet giver sig også udslag i mange af de 

aktiviteter, der arrangeres i lokalområdet. HMI, 

Medborgerhuset i Hou og Gosmer-Halling 

Forsamlingshus arrangerer fællesspisning for 

borgerne i Hou og Omegn. Et populært tiltag, der 

samler mange mennesker og er med til at styrke 

fællesskabet på tværs af interesser og alder.  

Fællesspisning foregår også i Sognegården, hvor 

en gruppe ældre borgere og deres spisevenner 

mødes én gang om måneden til god mad og 

hyggeligt samvær. 

Hou Kulturcenter har flere kreative 

fritidsaktiviteter på Hou Skole. Man mødes og 

hygger sig med at dyrke fælles interesser under 

kyndig ledelse. 

Hou har mange muligheder for motion i og ved 

Hou Hallen, i svømmehallen Vandhalla, gennem 

maritime aktiviteter og ved gå, løbe eller 

cykelture i naturen. En positiv effekt opnås på 

denne måde ved at styrke helbredet samtidig 

med, at venskaber dyrkes gennem fælles 

interesser. 

Involvering i planlægning og afvikling af 

arrangementer har stor prioritet for mange af 

egnens borgere. At hjælpe en forening gennem 

frivilligt arbejde og samtidig selv få en positiv 

levelse gennem hygge og samvær med andre. Det 

kan kaldes en win-win situation.



 


