
Foråret er på vej 

og der er godt nyt 

for arkivets 

fremtid….. 
Hou Lokalhistoriske Arkiv er nu 

etableret i Hou Hallen. Du kan læse 

mere på www.hou-la.dk  om hvilke 

arkivalier, vi allerede har modtaget. 

Kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du 

har arkivalier til arkivet. 

I 2013 vil bestyrelsen arbejde 

benhårdt på at skaffe midler til at 

istandsætte et klublokale i Hou 

Hallen, som ud over arkiv skal 

bruges til registrering af arkivalier, 

udstillinger, computercafe, 

redaktionslokale og meget mere….. 

Vi modtager Arkivalier 

Kontakt venligst bestyrelsen, hvis 

du har noget, du vil skænke til 

arkivet. Smid aldrig papirer og 

billeder ud, før du har talt med dit 

lokalarkiv. 

Vil du vide noget mere, så klik ind 

på www.hou-la.dk 

 

Bestyrelsen: 

Formand: Gunhild Hoe 21755477, 

Næstformand: Hanna Nissen 

86556050,  

Kasserer: Ditte Marie Pelch 

27624214, Sekretær: Lene Isager 

29409988, Michael Paulsen 52139493, 

Suppleanter: Mette Jacobsen 

29378980 og Ole Peter Jacobsen 

23465138 

Kom og deltag i en 

spændende generalforsamling, hvor bestyrelsen 

vil fortælle om arkivets nye tiltag i Hou Hallen, og 

hvor de 3 projektgrupper vil præsentere deres 

projekter. 

 

 

 

Hou Lokalhistoriske Arkiv 
 Generalforsamling 

den 25. februar 2013 

kl. 19.30 i Hou Hallen 

 

 

Kom og hør om projektet, som har til 

formål at fortælle historien om familien 

Leth. Historien starter med Otto Leth, 

som kom til Hou i 1920´erne og bosatte 

sig i ”Skovly” Vestergade 33. Han 

ernærede sig ved at tage rundt til 

bønderne og sælge fisk. Han stiftede 

familie og fik 6 piger og 3 drenge.  

Vi vil fortælle historien om Hou, der 

siden 1881 er blevet brugt til fritids- og 

rekreationsområde på grund af byens 

beliggenhed ved vandet. Det første 

sommerhus, det første 

sommerhusområde, de kirtelsvage børn 

og alle de spændende personhistorier. 

Tag på historisk cykeltur og bliv klogere 

på din egn: Har der eksempelvis altid 

levet hæderlige folk i Spøttrup? Hvad 

kan en sladdervorn gangkone i Gosmer 

Hospital være skyld i? Hvor mange 

feriegæster har der været plads til i en 

brugt beboelsesvogn ved Hou Strand? 

 


