Tur ned af mindernes sti - Hou-turene.
Af Bjørn Rasmussen og Birgitte C.
En årlig tilbagevendende begivenhed.
Fra 2004 til 2011 har vi på Præstegården arrangeret
ferieture til Hou. En til to busser fyldt med brugere og
personaler, er hvert år draget af sted til det Jyske, i
en lille uges tid for at holde ferie.
Hou feriecenter ligger i
forlængelse af Egmont
højskolen, og består af
en masse små
handikapvenlige
hytter, med plads til
ca. 6 personer.
Igennem årenes løb,
har vi oplevet mange
forskellige ting når vi
var af sted, dog var
der nogle ting der gik
igen år efter år.
En-dags tur til Tivoli
friheden i Århus var
fast punkt på
programmet.
Vi havde også altid arrangeret et bryggeribesøg i Hou
og omegn. Vi besøgte bla. Århus Bryghus, Odder
bryghus og Horsens Bryghus mm.
Vi har også besøgt Horsens Statsfængsel,

Ree Dyrepark og Randers regnskov.
Vi har været på heldagsture til Samsø og Tunø.
Vi lavede selv mad og de fleste aftener grillede vi. Vi
spiste mange kager og spiste i det hele taget rigtig
god mad. En anden tradition var risalamande til
dessert den sidste
aften. Her var der
puttet 50 mandler i, og
det gjaldt så om, at få
flest mandler for at få
mandelgaven.
Der var mange
gengangere med på
Hou turene, og vi
havde et helt specielt
sammenhold, når vi var af sted, da vi kom tæt på hinanden. Det var personalet der hjalp med alt det
praktiske. Dog var vi så heldige at have hjemmehjælpere fra Hou kommune, der kom hver morgen og
hjalp. Det var de samme hjemmehjælpere fra år til år.
Turene lå som regel i slutningen af maj eller juni og vi
havde stort set altid godt vejr på turene. Selvom vi
boede lige ud til vandet, var vi ikke ret gode til at få
en dukkert. Det er vist kun sket en enkelt gang, at
nogle få fik dyppet tæerne.
Det er dejligt med gode minder, og dem har vi masser
af fra Hou-turene. Det kunne være helt sjovt hvis vi
en dag fik mulighed for at tage på ferie tur igen.
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