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I syv uger har vi arbejdet med at finde frem til “viden omkring kerneværdier og reelle 

behov i sammenhæng med byudvikling af havneområdet i Hou”. Dette har vi forsøgt 

at finde frem til gennem interviews og workshops. Vores rolle i projektet har været at 

sætte rammerne og faciliterer, hvor borgerne har skulle komme med indholdet. 

Denne rapport er derfor en opsummering af indholdet fra borgerne og deres egen 

beskrivelser og oplevelser af Hou.   

 

Rapporten er bygget op ved at starte med de kerneværdier vi har kunne uddrage fra 

projektet, efterfulgt af en opsummering af hvad havnen skal have for øje i forhold til 

udvikling deraf. De følgende afsnit går i dybden med udbyttet af interviewsne og de 

forskellige workshops.  

 

Der er blevet afholdt to specifikke workshops der ikke var for alle byens borgere. En 

for de unge i Hou og en for underviserne på Hou skole. Hvis man er interesseret i 

hvordan de kan inddrages i udviklingsprocessen i forhold til deres behov, henviser vi 

til afsnittet De unges Hou og Workshop med underviserne på Hou skole.   
 

  

Introduktion til 
projekt og rapport  
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Kerneværdierne i Hou  
 

Den viden vi har samlet ind og hvordan borgerne oplever og beskriver Hou, har vi 

kogt ned til 12 sætninger, som repræsenterer Hous værdigrundlag. Disse værdier 

beskriver byen og hvad borgerne sætter pris på i Hou. Derfor synes vi at Hou skal 

tage udgangspunkt i deres egne værdier, styrke og tydeliggøre dem, i udviklingen af 

Hou.   

 

• Fantastiske Hou - her passer vi på hinanden  

• Fantastiske Hou - her er alle velkommen  

• Fantastiske Hou - her hilser vi på hinanden  

• Fantastiske Hou - her støtter vi op 

• Fantastiske Hou - her værner vi om byen 

• Fantastiske Hou - her er alt hvad vi behøver  
- børnefamilie 

• Fantastiske Hou - her er natur og ro  

• Fantastiske Hou - her er vi vilde om sommeren og går i hi om vinteren 

• Fantastiske Hou - her er min ladestation 

• Fantastiske Hou - Her er det er som at være på ferie hver dag  

• Fantastiske Hou - her er mit paradis 

• Fantastiske Hou - her sker der noget unikt  
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Udvikling af havnen  
 

Der er ingen tvivl om at mange borgere sætter meget stor pris på naturen, havet og 

stranden i Hou. Havnen er stedet som knytter byen dertil, men havnen bliver 

sjældent nævnt når vi har snakket med borgerne om hvad de sætter pris på i Hou. 

For at indsnævre vores fokus i forhold til byudviklingen af Hou, har vi primært haft 

fokus på havneområdet. Som beskrevet under afsnittet interview, har vi spurgt ind til 

og undersøgt hvordan borgerne oplevede havnen.   

 

Mange oplever havneområdet som lukket, hvilket vi synes er et vigtigt aspekt at tage 

med i forhold til udviklingen af havnen. Der var både fysiske ting der gjorde at 

havnen signalerede lukkethed, men også en mentalitet og kultur der forstærkede 

det. Hvis man gere vil have at flere skal tage havnen i brug og den skal blive en stor 

del af Hou borgernes identitet, skal denne lukkethed omdannes til åbenhed. 

Åbenhed opleves for eksempel i Hou Borgerhus, fordi den er frit tilgængelig og man 

kan mødes på tværs af interesse og alder. Mange af borgerne vi var i kontakt med, 

var meget positive over saunaen og vildmarksbadet i uge 7 og 8. Ligeledes med 

Fantastiske Hou Dage. Kvaliteterne ved disse to ting er at de har åbnet havnen op, 

samt at det har været aktiviteter på havnen, man frit kan komme og gå til, når det 

passede en.  

“Når det passer en” oplevede vi var vigtigt for borgerne, især også fordi det 

kom til udtryk at der ikke manglede flere aktiviteter der foregår i faste tidsrum (oplæg, 
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fællesspisning, koncerter m.m.), hvilket man jo kan kalde for et luksusproblem i Hou. 

Stranden og Borgerhuset, som mange sætter pris på, opfylder “når det passer en”, 

for de er åbne og frit tilgængelige.   

  Vi blev også gjort opmærksom på, at mange ikke havde en grund til at komme 

på havnen, som der blev udtrykt “man kan ikke andet end at gå en tur”. I forlængelse 

heraf kunne vi også fornemme at mange manglede en tilknytningsforhold til havnen. 

Dette kan måske både skyldes forståelsen af den lukkede havn samt at der er 

mange som ikke har en grund til at benytte havnen, da der ikke er noget der trækker 

dem derned. Som tidligere beskrevet følte nogen at Fantastiske Hou Dage var med 

til at åbne havnen op - hvilket giver god mening da der var aktiviteter der kunne nå 

mange mål- og aldersgrupper i Hou.  

Vi vil anbefale at der i forhold til udviklingen på havnen bliver gjort 

overvejelser om hvordan der kan skabes plads til borgerne, så havnen ikke kun 

tiltaler de som for eksempel har en båd eller er en del af foreningerne dernede. For 

at åbne havnen op, skal man skabe grund til at komme derned. Derudover skal man 

gennemtænke, hvordan kan Hou få havnen til at signalere åbenhed og byde ind, så 

den passer til værdien “Fantastiske Hou - her er alle velkommen”. Vi hørte nogle 

specifikke ønsker om at skabe plads til at opholde sig (her henviser vi til de sidste 

linjer i afsnittet Hou’sa blå) og mulighed for kitesurfer til at parkere, pakke ud og 

pumpe luft. At skabe muligheder for forskellige målgrupper, så det er nemt at bruge 

havnen, er med til at åbne havnen op.  
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Interviews 
 

Hou er en dejlig og hyggelig by - et lille paradis. Sådan blev Hou blandt andet 

beskrevet i de afholdte interviews, hvor vi dykkede ned i, hvad det var der gjorde 

Hou så fantastisk.   

Vi har afholdt 8 interviews. Ved besvarelse af vores spørgeskema, der blev 

lagt på Facebook gruppen “jeg er fra Hou 9370”, kunne man notere sin mail og 

telefonnummer hvis man var interesseret i, at blive kontaktet i forhold til et interview. 

Ud af de 21 der havde lyst til at blive kontaktet, fik vi arrangeret 8 interviews. Alle har 

været kvinder, 3 fra aldersgruppen 25-34 år, 2 fra 35-44 år og 3 fra 45-54 år. 

Interviewet tog blandt andet udgangspunkt i hvordan de ville beskrive Hou, hvordan 

de oplevede Hou og hvilke mangler de havde i forhold til Hou. Derudover blev de 

præsenteret for et billede af havnen oppefra, hvor de skulle beskrive hvordan de 

oplevede havnen.  

En imødekommende by hvor man passer på hinanden 
 

En ting der gik igen ved alle interviews var “alle kender alle”, hvilket er med til at 

skabe nogle af de grundværdier som borgerne sætter pris på i Hou. Det at man 

kender hinanden i Hou, giver en tryghed fordi borgerne holder øje med hinanden og 

passer på hinanden. Dette er både de voksne der holder øje med om der er liv inde 

hos naboen eller børnene i skolen der passer på hinanden på tværs af aldre. En 

borger beskrev at denne tryghed gør at hun godt tør at lade hendes barn lege på 

vejen, det at man ved hvor de forskellige børn i byen hører til   

Mange beskriver Hou som en imødekommende by, fordi folk hilser på 

hinanden og at man bliver mødt af et smil i Dagli’Brugsen. Selvom mange oplever 

byen som imødekommende, oplever de også at det er svært at “komme ind” i byen, 

da det til tider kan blive lidt indspist. Dog er man klar over at man er nødt til selv at 

gøre en indsats for at komme ind i byen, ved for eksempel at blive medlem i 

foreningerne eller deltage i de arrangementer der bliver afholdt.  
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Der sker meget i Hou  
 

“Det der sker her, er ret unikt” -citat fra en borger 

Borgerne oplever at der er mange arrangementer i Hou og ligeledes foreninger. 

Dette er med til at skabe en fornemmelse af liv, og selvom man ikke deltager i 

arrangementerne, er det rart at der sker noget. Fællesspisning er et arrangement 

som alle nævner, både om man kommer hver gang eller har et ønske om at deltage. 

Det indtryk vi har fået er, at fællesspisning præsenterer nogle af de essentielle 

værdier i Hou - her passer man på hinandens børn der leger, alle aldre mødes på 

kryds og tværs og det er en god måde som tilflytter at lære andre at kende. 

Arrangementer som fællesspisning er med til at samle Hou og skabe sammenhold, 

hvilket er en af Hous værdier, samt at man som borger gerne vil støtte op om disse 

arrangementer. Borgerne føler et behov/pligt til at bakke op om arrangementer og 

hvad der ellers sker i Hou. I forhold til arrangementerne i Hou, føler nogle at de 

mangler overblik over hvad der sker eller at der sker for meget. Derfor oplevede vi 

heller ikke at der blev efterspurgt flere arrangementer. Der blev dog efterspurgt 

noget for de unge i Hou, hvilket man kan læse om i afsnittet De Unges Hou.   

Mange beskrev med ordet “ildsjæle” de folk som stod for de ting der sker i 

Hou. At der er nogle der gider værne om Hou ved at bruge deres fritid til at arrangere 

forskellige ting i Hou, skabte stor glæde og taknemmelighed blandt de interviewede. 

Det blev gjort klart at Hou havde brug for de såkaldte ildsjæle for at holde gang i 

aktiviteterne og livet i Hou. 

Børnefamilierne oplevede at der var gode tilbud for dem og som der blev 

udtrykt “alt hvad vi har brug for”, hvilket indebar dagpleje, skole, mulighed for at 

handle og aktiviteter til dem.  

Naturen og Hou som ladestation  
 

Naturen og især stranden har en stor betydning for borgerne i Hou, og blev nævnt 

under alle interviews. Den aktivitet flest brugte stranden til var gåture. Kvaliteten ved 

stranden var ro og at den var beroligende. Stranden og naturen er også en af 

grundene til, at mange af de interviewede flyttede til Hou. Mange kom ind på den 
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kontrast der er i Hou fra sommer til vinter, hvor Hou er fuld af mennesker og liv om 

sommeren og stille og rolig om vinteren, eller som nogen beskrev kedelig. Denne 

kontrast bliver der sat pris på, da man om vinteren kan gå lidt i vinterhi og have byen 

for sig selv.  

For turister er Hou jo en ferieby, men dette beskrev nogle af borgerne også at 

det var for dem. Hou er en ladestation, hvor man har ro efter en travl arbejdsdag - 

“det er som at være på ferie hver dag”.  

 

Havnen  
 

Udseende og opfattelse 
 

Havnens udseende blev beskrevet som noget der trænger til en opgradering. Det 

ligner den er i afvikling, ikke udvikling. Den er ikke attraktiv og den mangler 

lækkerhed. Mange kommenterede på det nye havnehus, som de synes var flot og 

passede til de andre huse på havnen. Dog var der meget tvivl om benyttelse af 

huset, i den form at det bliver opfattet meget lukket og nogen er i tvivl om de må 

deltage i de arrangementer der foregår i huset og om man overhoved måtte bruge 

det. Nogle opfatter også fartbommene på havnen bekræfter følelsen af det lukkede 
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område. Dette gik igen hos børnefamilierne som også nævnte at det der foregik i 

havnehuset, sjældent passede særlig godt til dem som målgruppe.  

Dog opfattes haven også som hyggelig om sommeren med marked og når 

man kan se folk mødes på havnen og snakker. Nogle følte at Fantastiske Hou Dage 

også var med til at åbne havnen mere op. 

Aktiviteter  
 

Der blev blandt andet sagt “havneområdet interesserer mig ikke - nok fordi jeg ikke 

har en båd”, hvilket er et udtryk af en forståelse at man skal have en båd for at have 

et tilhørsforhold til havnen. Der blev også sagt at der ikke er noget at lave og derfor 

ingen grund til at komme på havnen. Det havnen hovedsageligt bliver brugt til, er at 

få en is fra vaffelhuset og en gåtur. Nogen følte endda, at det eneste man kunne på 

havnen var at gå en tur. Mange satte pris på den sauna der var der i uge 7-8, og 

følte det var første gang man havde lavet et arrangement på havnen i vinterhalvåret. 

Legepladsen på havnen blev beskrevet som fin og det virkede som mange gjorde 

brug af den.  

Hou’sa workshops  
 
Hou’sa blev afholdt to gange, d. 20/2, 3/3, hvor hver workshop havde forskellige 

tilgange til processen. Derudover havde vi en workshop med de unge i Hou samt en 

for underviserne på Hou skole.  

Hou’sa - Blå 
 

Til denne workshop arbejde vi meget med, “hvor kan du godt lide at være i Hou og 

hvorfor det?” samt modsat “hvor kommer du ikke så meget og hvorfor det?”. Det var 

især stranden (Nordstranden) og borgerhuset der blev nævnt under kategorien “hvor 

kan du godt lide at være”. Det der blev nævnt under steder deltagerne gerne ville 

komme mere var havnen, HGI (borgerhuset), skoven og naturområdet bag Hou.   
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Den aktivitet der sker ved stranden, er 

gåture. Da deltagerne skulle begrunde 

hvorfor de kom på stranden, var 

grundene blandt andet: Naturen, synet 

over horisonten, ro i naturens larm med 

havets brusen, fuglene, den friske vind 

og den er dejlig i al salgs vejr. Til 

workshoppen fremstod det tydeligt at 

det var Nordstranden der blev brugt. Da vi spurgte ind til det kom det frem at det er 

“bare ligeud” lang strækning med godt underlag (man kan gå direkte derned fra 

molen). De ting der gjorde at deltagerne kom i Borgerhuset, var at der sker meget, 

man møder folk på kryds og tværs, der er aktiviteter og arrangementer hvor man 

kommer hinanden ved, man har et tilhørsforhold - og så blev der også skrevet “Det 

er vores sted”. Borgerhuset fremstår som byens mødested når det gælder aktiviteter 

og arrangementer ud fra deltagernes udsagn. Det at hallen er åben hele dagen og 

der ikke er en halinspektør, er med til at give borgerne en følelse af, at det er deres 

hal og en vis ansvarsfølelse og ejerskabs-fornemmelse over hallen. Da hallen 

danner rammer for aktiviteter på tværs af aldersgrupper, skabers dette tilhørsforhold 

for alle aldersgrupper i byen. 

 

En ting som både hallen og standen har tilfælles er, at det næsten altid er åbent og 
man frit kan benytte det. 

 

Havnen blev nævnt som et af de steder de ikke kom særligt meget. Der blev givet 

udtryk for at der manglede en form for tilknytning til havnen, et sted ligesom 

borgerhuset. En base på havnen, så man vil kunne tage på havnen og mødes folk 

man kender. Behovet for et sted hvor man kunne sidde i læ og nyde naturen, samt 

følge med i aktiviteter på skete på havnen. Til workshoppen blev der nævnt at der 

allerede er steder man kan sidde - derfor skal man måske gøre sig overvejelser 

hvorfor disse steder ikke tiltaler nogen borger. Der var også ønsker om muligheden 

for at kunne købe lidt mad og drikke, at der kom musik eller flere aktiviteter man 

kunne følge med i. Der måtte godt være lidt mere liv på og omkring havnen. 
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Hou’sa (grøn)  
 

Til denne workshop handlede det om at visualisere Hou, som borgerne ser Hou i 

dag. Deltagerne til workshoppen skulle visualisere Hou som et køretøj i LEGO. 

Resultatet blev 4 forskellige køretøjer men med nogle af de sammen pointer 

tilknyttet. Hvert køretøj blev præsenteret af grupperne.   

 

En ting der gik igen på alle køretøjer var en 

tilknytning til naturen, stranden og havet. Det 

kom til syne på forskellige måder, såsom 

køretøjet kunne laves om til en båd andre 

havde store grønne områder tilknyttet og en 

havde store terrængående hjul, til lidt mere 

aktivt ude liv. Et andet element der gjorde sig 

særligt gældende var åbenhed. Der var et 

stort område som der gav plads til mange. 

Der var en hvor det blev nævnt at det var et 

offentligt fartøj, så alle var velkomne. Der var højt til loftet som repræsenterede 

åbenhed og rummelighed. På den anden side var der et køretøj der havde et kæmpe 

våbenskjold på bagsiden som repræsenterede at det godt kunne være svært at 

bryde igennem skjoldet og komme rigtigt ind i Hou som udefra kommende. Heldigvis 

var det muligt at “vippe” skjoldet ned. Denne funktion repræsentererede alle de 

forskellige foreninger der er i Hou som gør det muligt for folk udefra/tilflyttere at blive 

inkluderet i lokalsamfundet. Der var flere kørertøjer der havde en skat ombord. For 

den ene gruppe blev skattekisten beskrevet som “der er mange skjulte skatte i Hou” 

og for den anden gruppe var det borgerne i Hou der var i skattekisten. Det beskriver 

at Hou har mere at byde på en hvad man lige ser. Under overfladen finder man en 

flok Houboere der har rigtig meget at byde på hvis man først lærer dem at kende. 
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De Unges Hou 
 

D. 25/2-19 blev der afholdt arrangementet De Unges Hou. Det resulterede i noget 

materiale der viste hvad de unge oplevede som gode kvaliteter og frustrationer i 

Hou, samt hvilke drømme de havde i forhold til at være ung i Hou.  

Samlingsstedet  
 

Det der gav størst genlyd til mødet, var de unges behov for et sted at samles. Dette 

kom til udtryk på forskellige måder, såsom; 

- Arrangementer i borgerhuset for de ung.  

- Filmaften 

- Et sted for dem der er 17+. 

- Et opholdsrum/-sted for de unge, hvor de kan samles. 

- Område på havnen/stranden hvor de kan mødes på kryds og tværs   

- Et sted hvor de kan mødes og drikke alkohol. 

- Et sted ligesom havnehuset bare for de unge. 

Det der især kommer til syne i ovenstående, er et behov for et sted hvor de unge kan 

være - deres mødested eller samlingspunkt. Som det ser ud nu, er der 

ungdomsklubben og borgerhuset (hallen), der fungerer som et mødested for de 

unge. Ungdomsklubben er åben hver mandag, og er kun for unge under 18. De unge 

over 18 der deltog til mødet ytrede at de ikke havde et samlingssted på samme 

måde. Hallen er åben hele dagen, indtil kl. 22. Fordi hallen er åben, bruger de unge 

den som mødested, hvor de spiller fodbold.  

  “Jeg mødes tit med vennerne i hallen fordi den næsten altid er åben” 

Som beskrevet er de unges største behov, et sted at være. Dette sted skal være de 

unges og de skal derfor have en ejerskabsfølelse. Mange at de unge mødes for at 

drikke øl sammen og som det er nu, sidder de steder i byen som ikke virker 

hensigtsmæssige for nogle parter.  

“Vi mangler et sted hvor man kan få et par øl sammen med gutterne” 
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De unge oplever, at de bliver “åndet i nakken” og det er svært at passe sig selv som 

ung. Hou blev også beskrevet som “gamle sure mennesker”, og de unge følte at de 

fik skæld ud når de mødtes i byrummet. Hvis de unge bliver nødsaget til at sidde i 

byrummet for at drikke øl sammen, er denne negative konfrontation med de ældre 

måske også forståelig. Ligesom de ældre nede på havnen mødes over en øl, så gør 

de unge det også - de unge har bare ikke et sted hvor de kan være.   

I forhold til aktiviteter i byen oplever de unge at der ikke rigtig er noget for 

dem. De efterspørger fx arrangementer i borgerhuset det er tilegnet de som er 16+, 

eller at klubben kunne have en dag hvor den var åben for de ældre unge. Der blev 

blandt andet skrevet filmaften i klubben. De gav ikke udtryk for at de skal være noget 

vildt og stort, formålet var bare at samle de unge - igen i tråd med at de ikke har et 

sted, hvor de kan samles.  
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Workshop med underviser på Hou skole  
 

D. 13/3-19 afholdte vi en workshop på Hou Skole, for skolens undervisere. I denne 

workshop var der fokus på inddragelse af havnen i undervisningen og hvilke behov 

det krævede i forhold til underviserne. Deltagerne skulle tage udgangspunkt i en 

undervisning som de mente var rigtig vellykket. Derefter gøre sig overvejelser om 

man kunne afholde den samme undervisning på havnen (ja eller nej). Efterfølgende 

skulle det besvares med hvorfor eller hvordan.  

 
For at rykke undervisningen ned på havnen, så er det vigtigt at der er plads til 

skolen. Plads i den forstand at de skal have et sted, hvor de kan opholde sig. Stedet 

skal være overdækket (ude/inde), med borde og siddepladser, toiletfaciliteter og 

adgang til internet. Internettet er vigtigt da der bliver brugt chromebooks1 i 

undervisningen. I forlængelse af snakken om et sted at være, kom havnehuset op at 

vende og der var det tvivl om skolen måtte bruge det. Hvis det er en mulighed, er det 

vigtigt for underviserne at de kan booke sig ind og på den måde være garanteret at 

de kan bruge det og ikke bliver forstyrret af andre.   

 Der blev også efterspurgt plads til fordybelse og samtale på havnen, i form af 

nogle hyggekroge. Nu oplever man at havnen signalerer meget industri og fordrer 

ikke så meget til hygge.   

 Underviserne gav også udtryk for at det var vigtigt for dem at kunne opbevare 

deres ting på havnen. Der blev nævnt at der før har været et lignede system med et 

opbevaringsrum, som ikke fungerede. Man skal lære af sine fejl - så hvis det bliver 

besluttet, at der skal være et opbevaringsrum på havnen, er det vigtigt at kortlægge 

hvad der gik galt sidst. Opbevaringsrummet kunne for eksempel indeholde træ, 

bålfad og redningsveste. Når eleverne tages væk fra skolen, er der nogle nye 

omgivende forhold der skal tages hensyn til, hvor det på havnen især er vandet og 

trafikken. Derudover er der nogle meget strenge krav i forhold til elever og vand, som 

der skal tages højde for.  
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Vi synes at workshoppen var for kort og vi oplevede at det var svært for 

underviserne og blive helt konkrete på deres behov i forhold til at tage undervisning 

ned på havnen, både i processen og i efterfølgende samtale med dem. Derfor vil vi 

anbefale at man sætter fokus og tid på at inddrage skolen og underviserne i 

udviklingen af havnen, og blive mere klar over hvad der er nødvendigt i forhold til at 

tage undervisning ned på havnen (deres behov). For at tage undervisningen med på 

havnen kræver det måske også at underviserne nytænker undervisningen for at 

muliggøre det. Der er mange aspekter det skal tages hensyn til som for eksempel 

børn med forskellige behov, sikkerhed og helt lavpraktiske ting. For at det skal blive 

en realitet at Hou skole kommer til at bruge havneområdet mere, ANBEFALER vi 

(med meget store bogstaver) at man virkelig prøver at dykke ned i behovene - 

hvordan kan havnen rumme Hou Skole. 
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