
Hou Lokalhistoriske Arkiv startede den 8. september 2011 og har nu 4½ år på bagen. Arkivet 
har gennemgået en god udvikling og fundamentet, nemlig arkivets medlemmer bliver flere 
og flere. Vi er nu oppe på 115, men målet er 200, fordi det vil gøre, at foreningens drift kan 
balancere udelukkende på medlemskontingentet uden sponsorater eller tilskud. Arkivets posi-
tive udvikling skyldes også, at flere og flere medlemmer går aktivt ind i arkivets arbejde med at 
indsamle Hous historie. Yderligere begynder Arkivet at være kendt rundt om i kommunen, så 
flere og flere finder vej til arkivet med arkivalier. Det er vi meget glade og stolte over. Det er alt 
afgørende for, at vi kan beskrive lokalhistorien til glæde for både os og fremtidige generationer.

 Aktiviteter i 2015
Den 21. april udgav Hou Lokalhistoriske Arkiv sin første bog ”Sommer 
i Hou”. Den skildrer Hou som badeby fra byens oprindelse og ca. 75 år 
frem. Forfattergruppen bag bogen er Vibeke Reinhardt, Kirsten Mørk 
og Gunhild Hoe, der alle er tilknyttet arkivet. 
Bogen blev godt modtaget og kan stadig købes i arkivets åbningstid.
Pris for medlemmer kr. 75,- ikke medlemmer kr. 100,-

Den 7. juni var Arkivet medarrangør på en guidet tur på Kyst-
stien. 45 personer deltog i arrangementet. Naturvejleder Ole 
Sørensen Odder Museum, Karen Rasmussen og Gunhild Hoe 
fra Hou Lokalhistoriske Arkiv skiftedes til at fortælle lokalhis-
torier undervejs på den 9 km lange Kyststi. En hyggelig dag 
med motion, kultur og socialt samvær med kaffe og kage i 
shelteren ved Hølken Strand. - Et arrangement som arkivet 
påtænker at gentage. 

Den 14. november holdt lokalarkiverne landet over åbent hus for 
at fremvise lokalhistoriske samlinger. Derfor holdt Hou Lokal-
historiske Arkiv også åbent hus denne dag og havde sat slægts-
forskning på programmet. Jette Hoe underviste interesserede i, 
hvordan man kunne finde frem til gamle aner. Det blev en hyggelig 
dag, hvor det sociale samvær med den fælles interesse for Hous 
historie var samlingspunktet. Hvor et gammelt billede fra HC og 
Kirstine Færgemanns guldbryllup blev ivrigt studeret, og vi fik sat 
årstal på begivenheden og navne på gæsterne.

Arkivalier
Skulle du have arkivalier (dokumenter, breve, billeder, protokoller eller andet) kontakt venligst et 
bestyrelsesmedlem eller bedre kom op i Hou Hallen, hvor arkivet holder åbent hver onsdag kl. 13.30 – 
15.30, hvor Bente Schou og Karen Holck står klar til at modtage dit materiale.

 Læse mere på www.hou-la.dk


