
Hou Havnefest 2015 

 
Endnu en dejlig Havnefest er løbet af stablen, og det var den 26. af 
slagsen, fortæller Jon Jensen. 

Jon har været primus motor for Havnefesten i alle 26 år, og det er  

godt gået. 

Som sædvanlig har rigtig  mange mennesker hjulpet med at få det 
hele til at fungere godt og gjort havnefesten til en super hyggelig 

weekend.  

Vejret artede sig pænt hele weekenden.                                                 
Godt det ikke blæste så meget som det gjorde torsdag, da det 
store telt skulle sættes op. Der var virkelig "sved på panden" for at 
nå det,  fortæller Jon; men det lykkedes fordi mange mennesker 

brugte det halve af natten for at få det sat op. 



Alt var derfor klappet og klart da kommunaldirektør Henning Haarh 

åbnede festen fredag eftermiddag.  

Havnen var hele weekenden fyldt med god musik, og man kan vist 
roligt sige, at der var noget for enhver smag.  

De nye tiltag i år var bagagerumsmarkedet, hvor godt 30 stande 
var tilmeldt. Der var mange for at kigge, og der blev sikkert også 
gjort en god handel ved standene.  Et andet nyt tiltag var de friske 
parkour-drenge, der gav en forrygende opvisning, og så var der  

Iris Pub som diskede op med en vildtbuffet (læs mere i artiklen 

herunder).  

Houdrop blev igen den store publikumssucces . 10 fartøjer var 
tilmeldt, og de fik alle deres sag for. Lavvande i havnebassinet gav 
nemlig en meget stejl rampe, og det resulterede i, at de fleste røg i 

vandet til moro for publikum. 

Den helt formidable havnegudstjeneste blev i år besøgt af ca. 450  
kirkegængere. Det fantastiske kor i samspil med Hanne Nissen 

skønne måde at holde gudstjeneste på var virkelig en fornøjelse.           
God tradition -  og så var der jo øl/vand og sandwich efterfølgende. 

Havnefesten sluttede som sædvanlig søndag eftermiddag med 
dejlig fællessang. 

Jon Jensen fortæller, at det ser ud til at overskuddet løber op over 
100.000 kr.  

Pengene går til Hou-Hallen samt Børne- og Ungdomsarbejde i 

diverse foreninger i Hou. 
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