
Sommeraktiviteter for 25. gang 
 

En weekend uden iPads og smartphones for børn i 

Odder Kommune lyder næsten usandsynligt. Men 

det var realiteterne for børnene på Hou Skole, som 

traditionen tro netop har brugt den forgangne 

weekend på at være tæt med naturen. 

 
Med 105 tilmeldte børn og i alt 235 tilmeldte til lørdagens 

spisning var der stor opbakning til Hou og Omegns 

Idrætsforenings traditionsrige og årlige sommer-

aktiviteter, der igen i år fandt sted på den gamle 

sportsplads i Hølken. Idrætsforeningens arrangement er 

for børn på Hou Skole og deres forældre. 

 

Af sted på cykel 

Sommeraktiviteterne startede ved Hou Skole fredag 

eftermiddag, hvor alle deltagerne cyklede fra skolen via 

stier og grusveje ud til Hølken. Her stod en bar mark klar 

til at blive plads for weekendens lejr. Hver klasse fik ved 
ankomsten et antal rafter og presenninger, og så gælder 

det om at få bygget det mest vind- og vandtætte telt, så 

børn og voksne kan sove tørt og trygt. Hele weekenden 

er et stort samarbejde, og det gælder ikke mindst, når 

de store telte skal bygges. 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde er en væsentlig faktor 
for succes. Her er det Søren 
Kristensen og Hanne Nilson, der er 
ved at lave fundamentet til et 
lejrbord. Sverre kigger på. Foto: 
Kathlin Hounisen 



- Vejr og vind er som bekendt nogle faktorer, som vi ikke 

kan planlægge med. Det betyder, at vi nogle år har 

været meget våde og kolde, men så varmer solen det 
mere, når den endelig titter frem, fortæller Susanne 

Hansen, der må konstatere, at weekendens vejr var en 

temmelig våd udgave af en dansk sommer. 

Sommeraktiviteterne kom dog, undtaget nogle torden-

skrald og en kortvarig byge fredag eftermiddag, godt i 

gang. 

 
 

 

Fredag aften sluttede af med natløb, hvor børnene 
klassevis og i lyset af en hel klar stjernehimmel og ikke 

mindst de mange medbragte lommelygter gik en god tur 

rundt i området. Efter en lang dag, først i skole og så ude 

i det fri, var det nogle trætte børn, der indtog natmaden 

i form af pandekager bagt over bål. 

 

En weekend fyldt med aktiviteter 

Da børnene vågnede lørdag morgen, stod morgenmaden 

klar. Nogle havde sovet hele natten, hvor andre syntes, 

at det havde været lidt for koldt til at sove godt. Men 

fælles for alle var, at de var klar til de mange forskellige 

aktiviteter, som lørdagen ville byde på. Men en flere 
timers kraftig regn tilsat lyn og torden satte dog 

umiddelbart en kæp i hjulet for dagens aktiviteter. 

 

Et telt skal først og fremmest være 
vandtæt, men lidt kreative løsninger på 

indgangspartiet skader ikke. Foto: Bjarne 
Jensen 

 

En færdig lejr med telte til hver klasse 
står klar til weekendens aktiviteter. Foto: 
Bjarne Jensen 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Det var derfor nogle efterhånden utålmodige børn, som 

sidst på formiddagen kunne gå i gang med aktiviteterne.  

En af weekendens aktiviteter, som ikke lige 

ses i enhver have. Sebastian, som er i lejren 
for at se, hvad storesøster laver, forsøger at få 
snoren med kuglerne til at hænge fast på 

stativet. Foto: Bjarne Jensen 
 

Klatring i høje træer kan godt kræve lidt 

overvindelse. Gustav Markfoged Jensen tog 

dog imod opfordringen og kom både sikkert 
og ned igen. Foto: Bjarne Jensen 

Regnvejr er ikke nogen hindring for at hygge sig 
omkring bålet, i hvert fald ikke for pigerne i 3. 
klasse. Foto: Kathlin Hounisen 

 



- Vi tilstræber at lave nogle aktiviteter, som børnene ikke 

lige kan komme til i dagligdagen. Nogle af aktiviteterne 

har vi også selv konstrueret, fx rutsjebanen med 
skumkanonen, fortæller Susanne Hansen, der også 

husker, at man tidligere år har haft en rednings-

helikopter forbi og vise, hvordan en person i vandet 

reddes op. I år svigtede teknikken desværre, så det var 

begrænsede mængder af skum, som kanonen fik fyret 

af. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trætheden melder sig søndag 

Søndag morgen var det hele slut. Lejren skal tages ned, 
og den bare mark skal genopstå, så det ikke kan ses, at 

knap et par hundrede personer har brugt to døgn på 

stedet. Det er dog nogle trætte børn og voksne, som går 

i gang med oprydningen. Oprydningen og rengøringen af 

området kalder på de sidste ressourcer. Lysten til at 

rengøre dagsgamle gryder med fastbrændte madrester 

kan være begrænset.  

- Selvom vi er meget trætte søndag morgen, så lægger 

vi meget vægt på, at det er en fælles opgave og et fælles 

Lørdag aften er menuen helstegt pattegris med pasta og ikke mindst grøn-
sager i lange baner. Peter Scharling og Iben Lautrop. Foto: Kathlin Hounisen 

 



ansvar, at vi rydder pænt op efter os. Vi skal løfte i flok. 

Det er vigtigt for os, at vi efter en lang og god weekend 

kan gå hjem med sikkerheden om, at området er pænt 

og ryddeligt – og vi dermed må komme igen næste år, 

fortæller Susanne Hansen, som sammen med Hans Riis, 

Jesper Markfoged, John Boes og Søren Aggerholm udgør 

sommeraktivitetsudvalget i idrætsforeningen. 

 

 
 

Søndag morgen er det hele slut. Mens nogle af børnene stadig sover begyndes arbejdet med 
at pille hele lejren ned igen. Foto: Bjarne Jensen 


