
Mandeklub med modne medlemmer 
 

Ved kommunens plejecenter på Bronzealdervej har pedel Hans Bay 

Mortensen oprettet en klub for de mandlige beboere. Klubben har 

eksisteret i nogle år, og hver onsdag formiddag mødes mændene i 

værkstedet ved Hus 8 til en kop kaffe med en lille én til, hvis man 

har lyst til det, og en mandesnak. Ind i mellem er der besøg af en 

person udefra, der kan fortælle lidt om gamle dage, eller man kører 

på tur rundt i kommunen for at besøge f.eks. Brandstationen, Odder 

Diesel, Vejlskovgård eller andre spændende steder. 

 

I efteråret 2014 fik Hou Lokalhistoriske Arkiv en henvendelse fra 

Hans Bay Mortensen om at aflægge klubben et besøg. Og det var så 

undertegnede, der i januar måned fik æren af at komme på besøg i 

værkstedet på Bronzealdervej for at fortælle lidt om Hou og byens 

og oplandets historie. 

Det blev til en rigtig hyggelig formiddag, der endte med en aftale 

om, at klubben skulle komme en tur til Hou, når det blev sommer. 

Og det besøg fandt sted onsdag den 17.juni. Det kan så diskuteres, 

hvor meget sommer det var den dag, men en fin genvisit var det i 

hvert fald. 



 

 

To busser (heriblandt ”An2nie”, der er efterfølgeren til ”Antonie”, der 

i sin tid hørte til på Hou Ældrecenter) ankom til Hou Havn, og her 

blev det til et besøg på bådværftet, hvor tidligere bådbygger Erik 

Petersen fortalte om værftets og havnens historie.  

 



Et par af mændene fra klubben havde i sin tid selv arbejdet med træ 

som hhv. snedker og karetmager, så de fulgte særligt interesserede 

med i Eriks fortælling om bygning af de forskellige træskibe. 

 

Efter en kop kaffe sluttede besøget med en køretur op ad 

Søndergade for at se byggepladsen, hvor den nye sognegård 

forhåbentlig står færdig om et halvt år. 

Vi var alle enige om, at Hou og omegn har så meget spændende at 

byde på, at klubben sagtens kan komme på besøg igen til næste år! 
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