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AKTUELT I OMRÅDET

Bladudgivelse sikret
– på et hængende hår
Fra og med 2014 håber Initiativgruppen Houlkær at få bedre styr på bladøkonomien
Når man igennem 20 år - op til seks gange
om året – har fået et lokalt beboerblad
smidt ind ad sin brevsprække, kommer man
måske let til at opfatte bladet som noget,
der bare ”er der”.
Ja, nærmest som en selvfølge – og en borgerrettighed.
I tilfældet ”Houlkær Nyt” kan intet være
mere forkert…
Faktisk var det uhyre tæt på, at dette
nummer af Houlkær Nyt aldrig var kommet
på gaden. Og at Initiativgruppen Houlkær på et ekstraordinært bestyrelsesmøde
30. oktober helt havde besluttet at droppe
udgivelsen af bladet – også i 2014 og i
årene fremover.
Slet og ret fordi økonomien hos de store,
faste bidragydere efterhånden er blevet så
presset, at det kniber med at få betalt regningerne.
Specielt Houlkær IF har – som tidligere
beskrevet her i bladet – været ude i noget
af et økonomisk stormvejr her i 2013.
Idrætsforeningen plejer normalt at bidrage
med noget, der ligner en sjettedel af de
faste årlige udgifter til Houlkær Nyt, men
har i år – som udgangspunkt – måttet
melde helt fra i forhold til det fælles, lokale
bladprojekt.
Det er i sagens natur noget, der har gjort
rigtig ondt på Houlkær Nyt-økonomien.
Dertil skal lægges, at områdets grundejerforeninger – ifølge kasserer Henning
Bruun-Schmidt – heller ikke har været spe4

cielt nemme at klemme penge ud af i 2013.
Og havde det ikke været, fordi kirken,
idrætsforeningen og boligselskabet i en
sidste kraftanstrengelse var gået sammen
om at finde penge til udgivelsen af Houlkær Nyt nr. 5 – ja, så var bl. a. denne artikel
aldrig nogensinde nået ud til læserne.
Åbner for annoncer
Sådan kan det naturligvis ikke fortsætte.
Det er alle enige om i Initiativgruppen
Houlkær, og på den baggrund er der nu
også truffet en række – ganske drastiske –
beslutninger, som forhåbentlig på sigt kan
være med til at sikre en noget mere holdbar
bladøkonomi.
Antallet af bladudgivelser bliver i 2014
reduceret fra fem til fire – med udgivelsesterminer først i februar, sidst i maj, først i
september og midt i november.
Indstikket ”Praktiske Oplysninger for Houlkær og Overlund” bliver i fremtiden helt
droppet – med en årlig besparelse på cirka
25.000 kroner til følge.
Og endelig så har Initiativgruppen – efter
20 år med annoncefrihed som princip –
besluttet, at tiden nu vist må være inde
til at åbne op for annoncer – også i selve
Houlkær Nyt.
Ambitionen er at tegne, hvad der i alt svarer
til fire helsidesannoncer pr. blad. Fortrinsvis
hos lokale annoncører – og for et år ad
gangen.
Sammen med de faste bidrag fra Houlkær
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Kirke, Houlkærskolen, Houlkær IF, Boligselskabet Viborg, grundejerforeningerne og
de øvrige institutioner i området skønnes
dét at kunne danne basis for et noget mere
bæredygtigt bladbudget i 2014.
Et budget, som i hvert fald ikke én gang til
tvinger Initiativgruppen Houlkær ud i en
økonomisk feberredning – lige umiddelbart
inden deadline.
Eventuelle interesserede annoncører i
lokalområdet er allerede nu velkomne til

at henvende sig – for at høre nærmere til,
hvordan de via fire årlige annoncer i Houlkær Nyt kan profilere sig endnu kraftigere
i området.
Henvendelser vedr. annoncer kan enten
rettes til Initiativgruppens kasserer, Henning Bruun-Schmidt på tlf. 20100008/
mail: henningbruunschmidt@gmail.com
, eller til Henrik Søgaard, tlf. 20809280/
mail: hs@hs-byg.dk

Sidste julemåned på ”Gården”
Efter nytår venter en spændende fremtid i nyindrettede lokaler ved Houlkærhallen
December er traditionelt ”forventningernes
højsæson”. En periode, hvor både børn og
voksne går og glæder sig til noget, som de
har set frem til i rigtig lang tid.
Sådan er det også på ”Gården” i Houlkær –
og i 2013 i ganske særlig grad.
Efter års snak om nedslidte lokaler og en
forestående sammenkobling med Houlkærhallen er det nu endeligt så vidt, at en flytning står – næsten – lige for døren.
- Byggeplanerne er indtil videre blevet
fulgt til punkt og prikke. Overdragelsesdatoen er fastsat til 20. november, og herefter
har vi så hele julemåneden til at indrette og
møblere lokalerne, inden vi for alvor rykker
ind i starten af 2014.
- Det bliver kanonspændende, lyder det
med forventning i stemmen fra ”Gårdens”
daglige leder, Gitte Scharf Gaml.
Ingen luksus
At flytningen langt fra er nogen luksus,
behøver man ikke at opholde sig ret længe

i de nuværende fritids- og ungdomsklublokaler for at blive overbevist om.
Møblementet bærer umiskendeligt præg af
mange års intensivt brug.
I akustisk henseende har den gamle bondegård mellem Fristruphøjvej og Skaldehøjvej
aldrig rigtig været indrettet til at huse op
mod 150 fritidsklub-børn på én gang.
Og på en blæsende og regnvåd efterårsdag
er ”Gården” med sine små vinduespartier
næsten kun med til at understrege den
lurende, dystre vinterstemning.
Alligevel kan man bestemt ikke påstå, at
atmosfæren i fritidsklubben bærer præg af
den forestående flytning til nye og mere
tidssvarende lokaler.
- Her på det seneste har vi godt kunnet
mærke, at børnene er blevet mere og mere
bevidste om, at vi nu snart siger farvel til
den gamle fritidsgård. Men når det sker, er
det som regel ud fra en positiv – og stort
set aldrig ud fra en negativ - indfaldsvinkel.
5

AKTUELT I OMRÅDET
- Børnene har i bund og grund vænnet sig
til ”Gården” er, som den er. Og så hjælper
det måske også på dét, at de her kan få lov
til at køre rundt på deres rulleskøjter og
løbehjul inden døre.
- Det er i det hele taget noget, vi som personale har været meget opmærksomme på
i hele processen: Hvorfor gå og ærgre sig
over noget, som er skidt, hvis man i stedet
kan bruge det til noget konstruktivt, forklarer Gitte Scharf Gaml.
Større sammenhæng
Inderst inde er børnene dog godt klar over,
at de lokale klubfaciliteter snart rykker
endnu tættere på skolen – og på Houlkærhallen.

Ifølge tidsplanen skulle den nye fritidsgård
ved hallen gerne stå klar til overtagelse 20.
november – og det ser indtil videre ud til
at holde stik. Her er det formanden for
kommunens børne- og unge-udvalg, Søren
Gytz Olesen (SF), der holder tale i forbindelse med rejsegildet 17. september.
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”Lige bag cykelskurene”, som børnene
typisk udtrykker dét.
I en klubleders øren er udsagn som disse
blot med til at bekræfte, at den forestående sammensmeltning af hal og fritidsklub forhåbentlig kan være med til at skabe
endnu større sammenhæng i Houlkærungdommens dagligdag.
- Ja, vi føler os nærmest helt sikre på, at
flere vil få lyst til at gå i fritidsklub, når
klubben i fremtiden kommer til at ligge i
umiddelbar tilknytning til skolen og hallen.
- Og samtidig vil der så måske også være
lidt flere forældre, der lige benytter lejligheden til at stikke hovedet inden for i klubben.
- Det vil bestemt også kun være positivt,
bemærker Gitte Scharf Gaml.
Nye muligheder
Som klubleder glæder hun sig i fremtiden
til at kunne disponere over et nyt og større
musiklokale, hvor det ikke er nødvendigt
at bruge ørepropper for at kunne holde
larmen ud.
Hun ser også frem til at kunne slippe klubbørnene løs i den nye multisal ved hallen.
Med alle de nye muligheder for fysisk
udfoldelse, som det giver.
Og så glæder hun sig da i øvrigt også til
at skulle ud at kigge på nye – og mere
ergonomisk rigtige – stole og borde. Til
afløsning for det nuværende – noget ramponerede – klub-inventar.
Selve stemningen og kulturen i den lokale
fritids- og ungdomsklub er der derimod
ingen planer om at lave om på.
- Den skulle meget gerne flytte med over i
de nye lokaler, fastslår Gitte Scharf Gaml.
Hvad den nye fritids- og ungdomsklub
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i Houlkær skal hedde, er der endnu ikke
truffet beslutning om.
Det bliver formentlig først afklaret ved
en navne-konkurrence i starten af januar.
Enten i form af en ren børnekonkurrence
– eller en konkurrence, der også involverer
lokalsamfundet i lidt bredere forstand.
- Under alle omstændigheder er vi på forhånd meget opmærksomme på, at den
nye klub ikke bare kommer til at gå under
navnet ”Den nye Gården”.

- Flytningen markerer en ny start, og det
skal vi også gerne have markeret med et
nyt navn, betoner Gitte Scharf Gaml.
Planerne – og datoen - for den officielle
indvielse af Houlkærs nye fritids- og ungdomsklub ligger heller ikke helt fast endnu.
- Men ambitionen er da naturligvis, at vi
gerne vil kunne invitere til åbningsfest for
børn og forældre, mens det endnu er forholdsvis nyt, at vi er flyttet i nye lokaler,
understreger Gitte Scharf Gaml med et smil
på læben.

I den nuværende fritidsgård er der også en lille sal, hvor børnene kan spille indefodbold
efter skoletid. Men mulighederne for indendørs, fysisk udfoldelse bliver unægtelig noget
bedre, når klubaktiviteterne nu inden længe forlægges til nyindrettede lokaler ved Houlkærhallen, konstaterer Gitte Scharf Gaml.
7
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Løbet kørt for den
gamle fritidsgård
Enten river en ny ejer bygningerne ned – eller også gør kommunen dét, garanterer afdelingsleder i kommunens børne- og unge-forvaltning, Jørgen Kaack
Houlkær-borgerne behøver ikke at frygte,
at den nuværende fritidsgård ved Fristruphøjvej kommer til at ligge hen som
ruin, når børn og pædagoger inden længe
rykker ind i de nyindrettede klub-faciliteter
ved Houlkærhallen.
Det garanterer Jørgen Kaack, som er afdelingsleder i kommunens børn- og ungeforvaltning.
- Det siger næsten sig selv: at Viborg Kommune ikke har nogen som helst interesse i,
at den gamle fritidsgård i Houlkær får lov
til at udvikle sig til ”en rotterede” – eller til
en ”alternativ fritidsklub”, hvor det primært
går ud på drikke øl og ryge ”sjov tobak”.
- Det kan godt være, at vi i første omgang
vælger at sætte grunden til salg med bygninger og det hele. Men handelen skal ikke
trække ret meget i langdrag, før vi fra kommunens side selv tager initiativ til at få den
gamle fritidsgård revet ned.
- Det tør jeg godt stå 100 procent inde
for, lyder det med overbevisning fra Jørgen
Kaack.
Lokalplan til høring
En ny lokalplan for arealet mellem Fristruphøjvej og Skaldehøjvej er netop i disse
uger ude til offentlig høring blandt naboer
og andre interesserede parter.
Høringsperioden strækker sig fra 10. okto8

ber og frem til 4. december – og hele formålet med ”øvelsen” er i bund og grund at
få omdefineret områdets status fra institutions- til boligområde.
Den nye lokalplan inddeler - kort fortalt
– området i tre delområder: Delområde 1,
hvor der må opføres mindst otte og højst
12 række-, kæde- dobbelthuse eller lignende med et boligareal på højst 120 kvadratmeter pr. bolig. Delområde 2, hvor der
vil være mulighed for at opføre mindst seks
og højst otte boliger - efter præcis samme
principper som i delområde 1. Og endelig
et tredje delområde, der primært har til
formål at fungere som fælles opholdsareal
for de to øvrige.
Boligselskab i venteposition
Lige siden planerne om en flytning af
”Gården” i Houlkær første gang blev lanceret, har det mere eller mindre ligget i luften,
at det nok var Boligselskabet Viborg, der
ville komme til at bygge i området.
At det på et tidspunkt kan ende sådan,
vil direktør i Boligselskabet Viborg, Grethe
Hassing, stadig ikke blankt afvise.
- Men her og nu har vi ikke tænkt os at
købe grunden mellem Skaldehøjvej og Fristruphøjvej. Og det indgår heller ikke i vore
fremtidsplaner for de nærmeste par år.
- Sammenlignet med andre bydele i Viborg
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er vi i forvejen ganske godt dækket ind
med tæt-lave boliger i Houlkær, så hvis
vi endelig skulle kaste os ud i et nyt rækkehus-projekt for nærværende, ville det
sandsynligvis snarere blive et andet sted i
Viborg-området.
- Det er i hvert fald vores overordnede
intention her og nu: at vi gerne – så vidt
muligt – vil nå ”hele byen rundt”, når det
handler om tæt-lavt boligbyggeri, forklarer
Grethe Hassing.

Hvem der ellers kunne tænke sig at investere
i det – umiddelbart attraktive – område tæt
på Houlkærskolen, Houlkærhallen og de
øvrige centerfunktioner i Houlkær?
Ja, det må så vise sig, når den igangværende lokalplanprocedure er afsluttet, og
kommunen på et tidspunkt i løbet af 2014
er klar til at sætte området til salg…

Den ”gamle” fritidsgård i Houlkær får ikke nogen lang levetid, efter at pædagoger og børn
er rykket ud. Det garanterer Jørgen Kaack, som er afdelingsleder i kommunens børn- og
unge-forvaltning.
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Aldrig et job i småtingsafdelingen…
Springet fra landsby til forstadskvarter har på mange måder været noget af en omvæltning for Houlkærs nye sognepræst, Kristine Jersin. Men efter den første måned i jobbet er
hun nu så småt ved at have akklimatiseret sig
- Jeg skal stadig lige vænne mig til, at det
ikke er nogen selvfølge, at man går og
hilser på alle.
- I Øster Hornum gik der vel dårligt to
dage, før alle i byen vidste, hvem jeg var.
Her i Houlkær kan man tydeligt mærke, at
præsten ikke på samme måde er en offentlig person…..
Efter en lille måned som nyansat sognepræst i Houlkær er 43-årige Kristine Jersin

lige så stille ved at vænne sig til sit nye
arbejdsliv. Et arbejdsliv, som på mange
måder er helt anderledes end dét landsbypræstembede, hun siden 2002 har bestridt
i Himmerland.
- Noget af dét, der især har slået mig, er,
hvordan kirkelivet her i Houlkær udfolder
sig. Også selv om præsten ikke er der.
- Ind imellem kan man næsten få indtrykket af, at menigheden er mere eller mindre

Houlkærs nye sognepræst, Kristine Jersin, fotograferet foran ”sin” nye kirke, som hun
spændt ser frem til at udforske mulighederne i.
10
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”selvkørende”.
- Det er et kæmpeplus – og en kæmpegave - at der på den måde er nogle mennesker, som tager kirken til sig som deres
”egen”. Og hos mig som ny sognepræst er
det automatisk med til at give en fornemmelse af overskud, lyder det anerkendende
fra den nye beboer i præsteboligen på
Hedevænget.
En anden oplevelse, der også har gjort
indtryk på Kristine Jersin i løbet af hendes
første måned som sognepræst i Houlkær,
er den store forskelligartethed, der præger
sognet.
- Jeg vidste det jo godt på forhånd: at
Houlkær også på dét punkt er helt anderledes end Øster Hornum, hvor indbyggerne
i meget stor udstrækning ligner hinanden.
- Men derfor er det alligevel utroligt slående, når man f. eks. er til forældresamtale på skolen – og oplever, hvordan man
i Houlkær bevidst arbejder med rummeligheden og forskelligheden.
- Pludselig oplever jeg nu som mor, at mine
drenge sidder og spiller ”World of Warcraft
Raid” med én, der hedder Muhammed. Det
var ikke noget, man så tit kom ud for i
Øster Hornum, konstaterer Kristine Jersin.
Aldrig i småtingsafdelingen
Den nye Houlkær-præst er selv opvokset i en præstegård i Vestjylland, og i det
hele taget går præstetraditionen adskillige
slægtled tilbage i Jersin-familien.
Selv var Kristine Jersin godt i gang med at
udfylde optagelses-formularerne til arkæologi-studiet, da hun i sidste øjeblik ombestemte sig og i stedet søgte ind på teologi.
I første omgang var det især udsigten til
at kunne grave sig dybere ned i fag som

filosofi, historie og sprog, der trak.
Siden begyndte hun også gradvist at vænne
sig til tanken om en fremtid på prædikestolen, og i dag er det med umiskendelig
glød i øjnene, hun taler om sit job i den
danske folkekirke.
- Som præst bevæger du dig aldrig i småtingsafdelingen.
- Det handler praktisk talt altid om liv og
død – og om de allerstørste og allerværste
oplevelser i menneskers liv.
- Og dertil kommer så den evige kamp med
teksterne i Bibelen. Om at formidle dem,
så de også giver mening for sognebørnene
i 2013.
- For mig er det en konstant udfordring.
Samtidig med at jeg også oplever det som
lidt af et frikvarter fra de mere dagligdags
gøremål, lyder det med stort engagement
fra den nye sognepræst i Houlkær.
Halser lidt bagefter
Kristine Jersin har stadig fuldt op at gøre
med at lære navne på de nye konfirmander – og i det hele taget sætte sig ind i,
hvad det er for en menighed, hun er havnet
midt i.
Og på den baggrund er hun indtil videre
også en smule forsigtig med at annoncere
nye tiltag og initiativer.
- Her og nu handler det primært om at
”hoppe ind i” noget af dét, der allerede er
i gang.
- Og så i øvrigt om at få pustet nyt liv i
nogle af de aktiviteter, der i en periode har
ligget mere eller mindre stille, mens Karsten
Høgilds stilling har stået ledig, og Lotte
Martin Jensen har været på uddannelsesorlov i Rom.
- Ikke mindst hvad børne- og familieguds11
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tjenestevirksomheden angår, kan vi godt
mærke, at vi pt. halser en smule bagefter.
- Den slags aktiviteter skal helst foregå
nogenlunde kontinuerligt, og hele dét
arbejde skal vi gerne – snarest muligt –
have sat på skinner igen, fremhæver Kristine Jersin.
På lidt længere sigt glæder hun sig bl. a.
også til at kunne begynde med at udforske
mulighederne i et moderne kirkerum som
dét i Houlkær.
- Kan væggene f. eks. bruges til at vise billeder på? Og hvad betyder det i det hele
taget for gudstjeneste-afviklingen, at man
ikke er begrænset af et traditionelt kirkerum?

- Det glæder jeg mig rigtig meget til at
arbejde med.
- Teknikken må aldrig blive det dominerende, men hvor den i øvrigt kan være et
hjælpemiddel til at få budskabet tydeligere
frem - der synes jeg da bestemt, vi skal
udnytte mulighederne, erklærer Kristine
Jersin.
På tærsklen til en travl julemåned, hvor
hun formentlig har udsigt til at få hilst på
rigtig mange af sine nye sognebørn.
Og vice versa.
Læs evt. også reportagen fra indsættelsen
af Kristine Jersin på www.houlkaerportalen.dk

Domprovst Thomas Frank (tv) stod for den officielle indsættelses-ceremoni, da Kristine
Jersin søndag 13. oktober blev indsat som ny sognepræst i Houlkær.
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Bogbyttedag genopstået i nyt regi
Populær Houlkær-tradition er gået i arv fra biblioteket til boligselskabet
Få ryddet op i de gamle bøger, som du ikke
længere har plads til i reolen – eller endnu
bedre: byt dem til ny, spændende godnatlæsning.
Konceptet er i virkeligheden rørende enkelt
– og mange lokale læseheste har gennem
årene stået på spring, når Houlkær Bibliotek har holdt lørdagsåbent og inviteret til
”bogbyttedag”.
Siden sommeren 2012 har den mellemfolkelige bogudveksling i lokalsamfundet dog
ligget mere eller mindre underdrejet.
Efter mange velbesøgte bogbyttedage
gennem årene måtte Houlkær Bibliotek til
sidst sige stop. I erkendelse af, at bibliotekets ressourcer ikke længere rækker til at
fungere som bogbytte-central.
Men nu ser det glædeligvis atter ud til, at
Houlkær-borgerne – ganske gratis og uforpligtende – får mulighed for at bytte sig til
ny vinter-underholdning i forbindelse med
et antal årlige bogbyttedage.
Modellen er i princippet præcis den samme,
som da bogbyttedagene fandt sted på biblioteket.
Forskellen er bare, at det nu er Det
Boligsociale Fællessekretariat i Houlkær,
der har overtaget ansvaret for afviklingen
– og at det fremover er Aktivitetshuset ved
Houlkær, der kommer til at danne ramme
om udvekslingen af børnebøger, faglitteratur, kriminalromaner mv.
Lovende premiere
Første bogbyttedag i det nye regi blev
afviklet lørdag 19. oktober.

Projektleder
Tonie
Holmberg,
Det
Boligsociale Fællessekretariat, og to lokale
frivillige, Jimmy Danielsson og Lena
Nymann, stod klar med kaffe – og bøger
i kassevis.
Aldrig så snart var dørene til Aktivitetshuset
slået op, før de første nysgerrige indfandt
sig, og alt i alt var der vel cirka 35 interesserede, der kiggede inden for i løbet af de
tre timer, bogbyttedagen varede.
- Det må vist siges at være okay i betragtning af, at der har været et års pause, og at
tilbuddet nu er flyttet til nye rammer, som
for mange er ukendte.
- Mange gav i hvert fald udtryk for, at de
er glade for, at tilbuddet er genoptaget.
Og glædeligvis var det ikke kun beboere i
boligselskabet, der gjorde brug af tilbuddet
– men en fin blanding af beboere fra hele
Houlkær, fremhæver Tonie Holmberg.
Næste bogbyttedag i Aktivitetshuset ved
Houlkær Kirke er allerede nu programsat til
lørdag 15. februar fra kl. 10-13, og også til
den tid vil der være kaffe på kanden til de,
der måtte være på udkig efter spændende
bogunderholdning. Til sig selv – eller til
børn og børnebørn.
Allerede læste bøger, som der ikke længere
er plads til i reolen derhjemme, kan enten
afleveres i forbindelse med selve bogbyttedagen – eller de kan nu igen indleveres på
Houlkær Bibliotek, som det igennem snart
mange år har været tradition i lokalsamfundet.
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Madklub på tværs af kulturer
Nyt Bydelsmødre-initiativ på Houlkærskolen ligner indtil videre en succes
Kunne du tænke dig at lave mad med krydderier, som du måske slet ikke kender? Og
få inspiration til, hvordan du anvender den
dér mærkelige grøntsag i supermarkedsdisken, som egentlig ligger og ser så lækker
ud?
I så fald så har du nu chancen for at snuse
til nye, eksotiske retter i skolekøkkenet på
Houlkærskolen, hvis du ellers er kvinde - og
tilstrækkeligt hurtig til at tilmelde dig.
”Madklub på tværs af kulturer” er et nyt
lokalt tilbud fra Bydelsmødrene i Houlkær.
Sat i gang på initiativ af Lotte Loklindt
Nielsen og kurdiskfødte Güler Yagci, der til
daglig arbejder i skolefritidsordningen på
Houlkærskolen.
- Lotte er en af vore forældre i SFOen, og
en dag faldt hun og jeg tilfældigvis i snak.
- Hun spurgte interesseret til, hvordan det
går med Bydelsmødrene. Jeg svarede, at
det ind imellem ligger lidt tungt med tilslutningen til vore forskellige aktiviteter –
og gradvist i løbet af samtalen blev vi så for
resten enige om, at det måske kunne være
en god idé med en madklub, hvor madinteresserede kvinder fra alle kulturer kan
mødes om at lave mad, udveksle opskrifter – og hygge sig sammen, fortæller Güler
Yagci.
Den nye, internationale madklub i Houlkær
havde premiere 19. september, hvor det var
Güler Yagci selv, der stod for at introducere
en klassisk, kurdisk hovedret.
Næste madklub-arrangement blev afviklet
7. november, hvor det var afghansk mad,
der stod på menuen.
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Og sådan er det så i øvrigt planen, at det
skal fortsætte året igennem - med skiftende ”gæstekokke” og med seks til otte
uger mellem hvert arrangement.
- Datoen for den næste madklubaften er
endnu ikke endeligt fastlagt, men det bliver
sandsynligvis først i januar, når juletravlheden er overstået.
- Glædeligvis ser det foreløbig ud til, at der
er rigtig stor interesse for initiativet – både
fra de danske og de udenlandske kvinder.
- Som udgangspunkt har vi valgt at fastsætte en grænse på ti tilmeldte pr. gang
– men hvis interessen viser sig at være tilstrækkeligt stor, kan vi da måske godt hen
ad vejen klemme et par ekstra deltagere
ind. Uden at det går ud over samværet og
hyggen omkring madlavningen, vurderer
Güler Yagci.
Uanset hvor misundelige de end måtte være
på kvindernes kulinariske oplevelser, så er
madklubben ikke åben for mænd. Derimod
er børn velkomne til at tage med mødrene i
madklub, og der er i forbindelse med madklubaftenerne sørget for børnepasning, så
mødrene ikke behøver at koncentrere sig
om den side af sagen.
Prisen for at deltage er 20 kr. pr. barn – og
mellem 20 og 40 kr. pr. voksen. Alt efter,
hvad der står på menuen den pågældende
aften.
Tilmelding til madklubben kan enten ske
direkte til Güler Yagci – eller via Bydelsmødrenes facebook-side.
Læs i øvrigt reportagen fra madklubaftenen
7. november på www.houlkaerportalen.dk
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Ny præst tænder juletræet
Skoleelever sørger for sangen i forbindelse med juletræstændingen i Houlkær 29. november
Det kan godt være, at det lokale lyshav
ikke syner af meget – i sammenligning med
julebelysningen så mange andre steder –
men derfor er der nu alligevel altid noget
særligt over, når juletræet bliver tændt i
Houlkær.
I år sker det fredag 29. november kl. 16.00
– på pladsen foran Houlkær Bageri.
Houlkær Kirkes nye præst, Kristine Jersin,
tænder træet, og musikken leveres af elever
fra Houlkærskolen i et samarbejde mellem
Houlkær Kirkes organist, Jens Christian

Hansen, og Hans Jacob Lauridsen, som er
musiklærer på skolen.
Som ”special guest star” i forbindelse med
juletræstændingen medvirker også skoleinspektør Ole Birch og hans harmonika.
Traktementet i forbindelse med arrangementet er endnu ikke aftalt i detaljer.
- Men der vil blive serveret lidt sødt og
noget drikkeligt, garanterer medarrangør
af juletræstændingen, Tonie Holmberg fra
Det Boligsociale Fællessekretariat i Houlkær.

Julemarked i Kildehaven
lørdag d. 23/11 kl. 10-15

Julemarked i Kildehaven lørdag d. 23
Alle er velkomne!

AlleDerervil
velkomne!
være forskellige stande med julevarer, bagværk, nisser, juletræer, dekora-

Dertioner,
vil være
forskellige
med jule
smykker,
billeder ogstande
meget mere.
Desuden
vil der være
tombola, hestevognsnisser,
juletræer,
dekorationer,
smykker, b
kørsel,
julemand
og
et
loppemarked,
hvor
mere. Desuden vil der være tombola,
he
du kan gøre en god handel. Tag gerne børn
julemand
og
et
loppemarked,
hvor
du
ka
og børnebørn med, da der også vil være
handel.
Tagdem!
gerne børn og børnebørn med
noget for
Mvh. Kildehavens Venner
være noget for dem!
Mvh. Kildehavens Venner
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Julemarked
Søndag d. 1/12
Kl. 11-14

I aktivitetshuset ved siden af kirken
Der kan købes dekorationer, strik, kort
og mange andre spændende ting.
Der sælges æbleskiver, gløgg, kaffe og
sodavand.

I tombolaen
har du chancen for at
vinde en gevinst eller to.

Hvis du vil have en bod
kontakt Charlotte Lund
tlf. 2460 3896

Vi glæder os til at se dig
16
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Har du lyst til at hjælpe andre kvinder?
Bydelsmødrene i Viborg danner en forening
og har brug for alle kvinder, der har lyst til
at hjælpe andre kvinder.
Bydelsmødrene holder stiftende generalforsamling onsdag d. 4. dec. 2013 kl.
19.00 på Houlkær Bibliotek.
Vi har brug for danske kvinder og kvinder
med anden etnisk baggrund, for kvinder
der har ideer til aktiviteter, for kvinder som
vil lave noget praktisk, for kvinder der kan
lide at lave mad, for kvinder som er gode
til at lytte, for kvinder der er gode til at
organisere og sætte i gang ….
Bydelsmødrenes mål er at støtte etniske
kvinder med at integrere sig i det danske
samfund og at støtte kvinder, der har det
svært. Vi er en del af den landsdækkende
organisation, Bydelsmødrenes Landsorganisation, læs mere på Landsorganisationens
hjemmeside: bydelmor.dk eller på Facebook
- søg på Bydelsmødre.
Bydelsmødrene i Viborg laver forskellige
arrangementer for kvinder, og vi tilbyder
samtaler til kvinder, der har brug for en
anden kvinde at snakke med.
Hver tirsdag kl. 14.30 til 15.30 er Hasna

på Houlkær Bibliotek, og Mala og andre
Bydelsmødre er at træffe i Syklubben i
Aktivitetshuset i Houlkær, Odshøjvej 7B
hver mandag kl. 17.00 til kl. 20.00.
Du kan læse mere om Bydelsmødre i Viborg
på vores hjemmeside: bydelsmor.viborg.dk
og se mere om arrangementerne på vores
egen Facebookside - søg på Bydelsmødre
Viborg.
Arbejdet i foreningen er frivilligt og ulønnet.
Så har du lyst til at være med i foreningen,
så kom til vores stiftende generalforsamling eller snak med en af bydelsmødrene:
Hasna/arabisk og engelsk, Hakima/ afgansk,
Mandana/persisk, Isho/somalisk, Güler/
kurdisk og tyrkisk, Jasothini/tamil, Rohini/
singalesisk, Mala/tamil, eller Lotte, Heidi
og Lisbeth, som taler dansk.
Hilsen
Bydelsmødrene i Viborg
Kontakt:
Kirsten Nørgård, Houlkær Bibliotek,
tlf. 87873443 eller mail: kno@viborg.dk
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Tag en tur med til Sydsverige
Jeg har haft den glæde at læse tre bøger,
som foregår i Sydsverige - der skulle være
ganske smukt og idyllisk. Og til alle krimilæserne: det er ikke krimier, men læs
blot videre, for Sverige kan byde på meget
andet end gode krimiforfattere. Hende jeg
taler om her hedder Karin Brunk Holmqvist,
og hun har skrevet tre herlige bøger om
mennesker i den tredje alder. Den første
hedder ”Potensgiverne”, den næste hedder
”Glimmerbøsserne” og den sidste hedder
”Sirile gentlemen søges”. Alene titlerne på
bøgerne vakte min nysgerrighed.
”Potensgiverne” handler om to ældre
søstre, der bor sammen i deres barndomshjem med das i gården. De lever efter deres
afdøde forældres leveregler og fraviger dem
ikke. Men med mødet med den nye nabo
fra byen, Alvar, begynder der lige så stille
at ske ting og sager i det lille hus. Søstrene
har altid levet sparsommeligt, men nu er
det på tide at få et toilet etableret i huset.
Og sådan noget er jo dyrt, så hvordan skal
man få råd til det, når man kun har sin
folkepension? Ideen om et postordrefirma
opstår, og så tager tingene fart. Søstrenes
bror, Rutger, spiller en ikke uvæsentlig rolle
for slutnin-gen, som ikke skal afsløres her.
Men læs selv den søde, lune roman, som
man kom-mer til at smile af.
”Glimmerbøsserne” handler om de to
brødre Alfred og Henning, som er flyttet
fra deres fødegård til et lille hus ved siden
af. Brødrene lever et meget stille liv, kun
afbrudt af den daglige tur til købmanden,
hvor de brummer lidt over ekspedienten
Emmy - byens sladretaske. Nu vil rygtet,
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at deres gamle barndomshjem skal laves
om til et behandlingshjem for alkoholiserede kvinder fra byen, og brødrene bliver
ganske rigtigt kontaktet af bestyreren for
hjemmet. Samtidig begynder sære ting at
ske i den kornmark der støder op til brødrenes grund, hvilket medfører at en horde
af journalister indfinder sig. Læs selv denne
hjertelige og hyggelige roman om hvad der
sker når land møder by.
”Sirile gentlemen søges” handler om to
ældre damer, som bor i hver deres hus lige
overfor hinanden. De ses hver dag, hvor de
drikker formiddagskaffe, ser fjernsyn eller
bare snakker sammen. En dag får idyllen
dog ende, da kommunen planlægger at der
skal bygges en ferieby, hvor husene ligger.
Damerne får tilbudt en ny lejlighed hver,
men den er desværre ikke færdigbygget
endnu. Derfor får de tilbudt et værelse på
ple-jecenteret ”Solhjem” imens. Her tilmelder de sig et computerkursus, indrykker en
kontaktannonce i den lokale avis og bliver
vidner til lokalpolitikeren Kjell Johanssons
affære med den skrappe plejecenterbestyrer
Ulla Ström. Alt dette sætter gang i sagerne,
som giver en happy ending. En rar og varm
roman, som man kommer i godt humør af!
Er man interesseret i at læse andre gode
bøger, som handler om ganske almindelige mennesker i Sverige, kan jeg anbefale:
”Fyren fra nabograven” af Katarina Mazetti,
”Brunstkalenderen” af Emma Hamberg og
”Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt” af Jonas Jonasson.
Anne Mette Myrhøj

HOULKÆRSKOLEN

Nyt fra skolen
Skoleåret er nu godt i gang. Det er det sidste
skoleår under den hidtil gældende lovgivning. Fra og med næste skoleår indføres en
ny lov som har fået betegnelsen ”skolereform”. Den nye lov ændrer på mange ting.
Skoledagen udvides for alle årgange. SFO
tiden reduceres, da skoledagen for 0.-3.
årgang udvides til 30 timer ugtl. På 4.-6.
årg. bliver timetallet 32 timer ugtl.. Og for
de ældste elever 35 timer. . Der iværksættes
understøttende undervisning f.eks. i form
af lektiestøtte. I skoledagen vil indgå 45
min. bevægelse hver dag
Reformen lægger også op til et udvidet
samarbejde med foreningslivet i lokalområdet. I den sammenhæng har SFO indledt et
tiltag omkring håndboldtræning. Tilbuddet
er meget nyt, men allerede et stort tilløbsstykke.
På kommunalt plan har en række arbejdsgrupper arbejdet med idèer til at udfylde
lovens intentioner.
Idèerne vil danne grundlag for nogle politiske beslutninger. Desuden vil materialet
blive brugt til inspiration på de enkelte
skoler.
Vi afventer nu at få kendskab til økonomien i forhold til indførelse af reformen. Vi
afventer også den endelige lovtekst. Når vi
kender forudsætningerne, kan vi gå i gang
med den endelige planlægning på skolen.
Skolebestyrelsen skal i forbindelse med

reformen tage en række beslutninger. Skolereformen er derfor et fast punkt på alle
bestyrelsesmøder.
Der er indkaldes til et forældremøde for
alle forældre, når vi har foretaget planlægningen af næste skoleår. På dette møde vil
skolebestyrelsen og ledelsen orientere om
den foretagne planlægning.
Ugen før efterårsferien er forbeholdt forskellige projekter. Her suspenderes den normale undervisning til fordel for forskellige
projekter. Der arbejdes sammen de enkelte
klasser eller årgange imellem.
Projektugen fik også i år et meget fint
forløb.
På skolen har vi ansvaret for ”Læringscenter
for 2 sprogede elever” Centret påbegyndte
sin virksomhed ved skoleårets begyndelse.
Der er ansat 2 medarbejdere i læringscenteret. Opgaven er at give råd og vejledning til skoler, som modtager elever af
anden etnisk baggrund end dansk. Centret
er oprettet som følge af nedlæggelsen af
modtageklassen for 2 sprogede elever. Eleverne kommer nu direkte fra deres hjemland og ud på de skoler de skal tilknyttes.
Læsecentret, som tilbyder undervisning
til elever med særlige læsevanskeligheder, (ordblinde) modtager Hvert år ca. 110
elever som modtager undervisning i ca. 6
uger i et intensivt forløb.
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Eleverne kommer typisk på centret i 3
undervisningsforløb i løbet af deres skoleforløb på 4.-6.årgang.
Skolen er ansvarlig for læsecentrets funktion.

3.årg. Turen kommer nu til legepladsen
ved Gøgereden som rummer 4.-5.årgang.
Den nye kunststoffodboldbanen ved hallen
bruges af eleverne i frikvartererne. Der er
lavet en plan som fordeler tiderne til de
enkelte årgange.

Vi er i gang med en renovering af legepladserne. Vi har fået nye legeredskaber foran
Myretuen og Kernehuset som rummer 0.-

Ole Birch.

Cockoo`s Nest.
Som mange sikkert vil huske, samlede eleverne fra Gøgereden 50.000 kr. ind til et
børnehjem i Nepal. Der er blevet bygget en
stor fin stald for pengene. Som så mange
andre har oplevet det, blev byggeriet dyrere
end først antaget. Det betød, at der ikke
var råd til at købe køer til stalden.
Det er nu lykkedes dem at spare penge op
til to køer, og det er de meget stolte af. Det
er blevet en rigtig god forretning, at sælge
komælk i Nepal.
De skrev for nylig til os, fordi de gerne
ville opkalde stalden efter os. Da både
Houlkærskolen og Gøgereden indeholder
bogstaver, som ikke findes i deres alfabet, foreslog vi dem at kalde den Cockoo`s
Nest(Gøgereden) .Det vakte stor begejstring
både i Nepal og blandt eleverne.
En tidligere og en nuværende elev på
Houlkærskolen har besøgt børnehjemmet i
Nepal og kunne ved selvsyn se, at pengene
blev brugt til formålet.
Helt for egen regning fik jeg lyst til at
kunne give dem endnu en ko, men det
rakte mit budget desværre ikke helt til, for
20

højst overraskende for mig, koster en ko i
Nepal det samme som herhjemme, nemlig
omkring 6000 kr.
Derfor vil jeg høre, om nogen af beboerne
her i Houlkær vil give et bidrag på 100 kr
til en ko. I kan selv sende pengene eller gå
sammen med naboer om at sende penge.
Det koster 50 kr at sende penge via netbank. Endelig kan I sætte penge ind på min
konto mærket CWC, så vil jeg sørge for at
pengene bliver sendt.
Til dette formål går der ikke penge fra til
dyre rejser, middage og anden administration 
Med venlig hilsen
Dorthe Klejnstrup
Konto i Andelskassen : 5980 4070726
Børnehjemmet:
Modtager: Children Wellfare Center
Bank: Standard Chartered Bank limited,
Lalitpur Branch
Kontonr. 01038105501
Swift code: SCBLNPKA
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Halloween i SFO'en
Alle, der har deres gang i huset, har helt
sikkert bemærket, at halloweenbølgen
har indtaget vores fællesrum med alskens
pynt og udsmykning. I SFO’en har vi taget
emnet op i den ”HYGGELIGE” version. 
En hel uge med en masse aktiviteter inspireret af temaet ”Halloween”.
Mandag og tirsdag i uge 43 fik børnene
malet hugtænder, ar, edderkopper m.m. i
ansigtet. Desuden kunne der klippes græskar, spøgelser og flagermus i karton i hobetal Onsdag blev der serveret heksesuppe,
brygget over bål – dertil kunne børnene
bage snobrød over et andet bål. En skøn
efterårsdag med godt humør og sikke en
køkultur børnene kunne udvise ved ”spisestederne”. Torsdag kunne der så graves
efter heksenes guld i sandkassen. Den blev
i den grad gennemgravet af mange ivrige

børn, og der var stor begejstring over de
fundne ”guldstykker”. Heldigvis var der
”guld” nok til alle – og det var bestemt
ingen hindring, at ”guldet” var strandsten,
som børnene selv havde været med til at
male dagen forinden.
Ugen afsluttedes med ”vampyrleg” i gymnastiksalen. Her skulle forhindringer i
mørket passeres uden at blive fanget af
vampyrerne. Der var hvin og hyl af ren og
skær glæde og begejstring fra de mange
deltagende børn. En stor succes!
En sjov uge for børn og voksne, hvor der
var ”run” på aktiviteterne. Børnene især
nød også at kunne ”blande sig”, store som
små, på tværs af Myretuen og Kernehuset.
Winnie og Solveig - Myretuen
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Eastside-triumf i Limone Cup
U17-hold hentede pokal med hjem – og et halvt hundrede lokale fodbolddrenge fik allesammen en god fodboldoplevelse i Italien
Eastside Viborg, der er fællesnavnet for
11-mands fodboldholdene fra Houlkær og
Overlund, har i efterårsferien haft fire hold
fordelt på U15- og U17-årgangene i Italien
for at deltage i Limone Cup, der afvikles
ved Gardasøen.
I mange år har Houlkær IF - og siden Eastside Viborg - haft en tur til udlandet for
de ældste ungdomsspillere for at runde
sæsonen af, og turen er sædvanligvis gået
til Spanien, hvor man har deltaget i Costa
Brava Cup. For at prøve noget andet gik
turen i år til Italien.
Takket være sponsorater fra Proshop ApS
og Sportigan Viborg var det en flok ens
klædte unge mennesker og ledere, der
lørdag formiddag påbegyndte turen fra
Viborg mod Italien. Søndag morgen holdt
bussen ved forlystelsesparken Gardaland,
hvor den medbragte morgenmad fra Rema
1000 i Overlund og Lantmännen Unibake
blev fortæret.
Adgangbilletterne til Gardaland var på forhånd sponsoreret, og parkens forlystelser
blev afprøvet en hel dag i dejligt italiensk
sensommervejr, inden spillere og ledere
sidst på søndagen fortsatte til feriecenteret
Garda Village, hvor de skulle bo i bungalows under stævnet.
Ikke råd til skader
Mandag morgen gik det løs med de første
kampe. Eastside Viborg havde i alt 48 spillere med, så der var tale om fire smalle spil22

lertrupper, der helst ikke skulle løbe ind i
for mange skader for at kunne stille hold.
Faktisk måtte det ene U17-hold ”låne”
spillere af det andet for i det hele taget at
kunne stille op!
Eastside Viborg U17-1 vandt mandag sine
to kampe mod henholdsvis AaB og et italiensk hold fra Montebaldina. Italienerne
gjorde mest modstand, men var måske
mærket af først at have været i skole, og
Eastside Viborg vandt kampen 2-0.
Eastside Viborgs andet U17-hold samt
de to U15-hold spillede mandag i alt fire
kampe mod danske hold. Der var for det
meste tale om ganske tætte kampe, som
dog endte med knebne nederlag til Eastside Viborg.
Tirsdag skulle Eastside Viborg U17-1 spille,
hvad træner Brian Gade kaldte den moralske finale i puljen, idet kampen mod Hadsten Sportsklub ville afgøre hvilket hold,
der gik videre til den egentlige finale.
Brian Gade var specielt opsat på, at hans
hold skulle gøre en god figur, idet Hadstens træner har været Brian Gades træner
gennem alle ungdomsårene….
Måske netop derfor blev der tale om en
ekstra koncentreret indsats fra Brian Gades
tropper, som vandt 1-0 på et pragtmål af
Frederik Fredløv Hansen. Senere blev det
også til sejr i U17-drengenes fjerde puljekamp ved stævnet.
Også U15-holdene og det andet U17-hold
var i aktion tirsdag, og fra de kampe kan
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særligt fremhæves, at U15-2 vandt sin
kamp mod et italiensk hold fra AC Garda
1-0, således at Eastside Viborg vandt begge
sine kampe mod udenlandske hold.
Et tredje udenlandsk hold, der oprindeligt
var tilmeldt i U17-rækken, fik desværre
ikke indrejsetilladelse. Eastside-spillerne
havde ellers set frem til at spille mod et
hold fra Ghana!
Omvej til finalen
Onsdag var finaledag og blev indledt med,
at nogle af de spillere, der ikke skulle spille
finale, tog på en indkøbstur for at forsøge
at bruge de sidste lommepenge.
Efter indkøbsturen kom bussen og de
øvrige spillere og hentede U17-1-spillerne
og lederne, hvorefter kursen blev sat mod
boldbanerne, der lå ca. 40 minutters kørsel
fra feriecenteret.
Desværre lykkedes det chaufføren at tage
den forkerte tilkørsel til motorvejen, så
bussen kørte i retning væk fra boldbanerne, så man måtte køre en god halv time
– blot for at være retur ved udgangspunktet. Fremme på spillestedet fik holdet således en noget forkortet opvarmnings- og
forberedelsestid, inden finalen mod Rougsø
skulle begynde.
Måske var det derfor, Eastside-drengene
havde besvær med at finde de fine takter
fra de indledende kampe, men efter et
indlæg fra Kasper Andersen midt i første
halvleg lykkedes det dog Nicolai Nedergaard at heade bolden i nettet til dét, der
senere skulle vise sig at blive sejrsmålet.
Dermed vandt Eastside Viborg U17-1 finalen og kunne efter kampen modtage både
pokal og medalje.

Kollektiv ros - og sang-battle
Under spisningen onsdag aften holdt
træner Brian Gade tale og roste ikke bare
spillerne på U17-1-holdet for indsatsen
under de til tider svære forhold men også
alle øvrige spillere fra Eastside Viborg.
Spillerne kvitterede med sang-”battle”
med/mod de øvrige hold i salen, og var
således med til at bidrage til en rigtig god
stemning på afslutningsaftenen.
Torsdag var sidste dag i Italien, og efter
afgangen fra feriecenteret var der fælles
pizza-spisning på et nærliggende pizzeria,
inden turen gik nordpå gennem Alperne,
der viste sig fra deres flotteste side.
Fredag sidst på formiddagen ankom bussen
til Overlund Hallen, hvor mange forældre
tog imod spillere og ledere, der var trætte,
men glade, efter en lang tur fuld af gode
oplevelser.
I forbindelse med turen til Limone Cup har
Eastside Viborg modtaget sponsorater fra
Kop og Kande, Leoni Advokaterne, Proshop
ApS, Tefcold A/S, Sportigan Viborg, Det
Boligsociale Fællessekretariat, Daugbjerg
Dekoration, Rema 1000, Viborg Billetsælgerforening, Eg A/S og Vestjysk Bank.
Sponsorater, som tilsammen har været med
til at gøre turen mulig – og dermed sikre et
halvt hundrede lokale teenagere en rigtig
god fodboldoplevelse under sydligere himmelstrøg.
Se billeder fra turen på
www.houlkaerportalen.dk
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Sognearrangementer
”De måske kristne” ved forfatter og religionsforsker Iben Krogsdal
Tirsdag den 5. november kl. 19.30
Iben Krogsdal har undersøgt danskernes opfattelser af kristendom ud fra deres egne historier,
og på baggrund deraf er udkommet bogen "De måske kristne", der omhandler psykologiseringen af nulevende menneskers tro. I foredraget beskrives ligeledes, hvordan menneskers
opmærksomhed over generationer har vendt sig indad, og hun stiller særlig skarpt på den
nye spiritualitet, der vinder frem i disse år.
Fortællinger om kærlighed med sognepræst Anne Røndal Kjeldsen, Engesvang
Torsdag den 21. november kl. 14.30
"... kærligheden er det stærkeste grundstof, der findes. Den er den kraft, der driver livets hjul
frem og forhindrer, at vi styrter ned i den grå meningsløshed."
Sådan formulerer den islandske forfatter, Jon Kalman Stefansson kærlighedens betydning
i vore liv. Og det er vel af samme grund, at kærlighedsfortællinger kan blive ved med at
optage os livet igennem og aldrig mister deres tiltrækning. Dog er det, som om historierne
fra vores egen kulturkreds rører os mest - fordi vi nemmere spejler os i dem. Vi genkender
noget - også selv om de foregår i tidligere tider. Således vil der denne dag blive fortalt
historier om kærlighedens veje og vildveje med rødder i det nordiske og med hjælp fra store
nordiske forfattere.
Adventsfest
Lørdag den 30. november kl. 12.30.
Dette er et bredt arrangement - et samarbejde mellem Houlkær Kirkes aktivitetsudvalg,
Åben Familie og nørkle-gruppen.
Vi spiser en god adventsmiddag, og under opvasken er der mulighed for at købe hjemmebagte småkager, strikkede og syede gaveidéer forarbejdet i nørkle-gruppen og fint hjemmelavet julepynt.
Advents-ordene vil i år være fra vores nye præst, Kristine Jersin, der blev indsat søndag den
13. oktober. De kendte og gode adventssalmer og -sange vil også være der - og måske en
enkelt ny. Man har i mange år kunnet bestille en granbuket til denne dag, og det kan man
også i år. Tilmelding til arrangementet og bestilling af granbuketten kan ske til Tove Kallestrup tlf. 20 86 11 58 - mail tove@houlkaerkirke.dk, eller til kirkekontoret 86 67 40 88.
Nytårsaften 2013
Tirsdag den 31. december 2013
Igen i år indbyder vi til hyggeligt samvær i Houlkær Kirke nytårsaften. Vi samles kl. 19
og spiser sammen. I aftenens løb er der almindeligt hyggeligt samvær. Vi vil også synge
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sammen, høre historie, quizze og spille pakkespil. Aftenen slutter med gudstjeneste i kirken
kl. 23. Alle er meget velkomne til at deltage i gudstjenesten – også de, der ikke har deltaget i aftenens øvrige arrangement. Deltagelse i spisning og underholdning koster 60 kr. pr.
person + en lille gave á ca. 10 kr. til pakkespillet. Af hensyn til såvel mad som kørsel beder
vi om tilmelding senest fredag den 27. december kl. 12 til kirkens kontor, tlf. nr. 86 67 40
88. Det vil være muligt at benytte kirkebilen både ud og hjem.
Om den svenske forfatter Selma Lagerløf ved tidl. sognepræst Gunnar Hansen
Torsdag den 16. januar kl. 14.30
Gunnar Hansen, tidligere sognepræst i Asmild, fortæller om den svenske forfatter Selma
Lagerløf, der levede fra 1858 til 1940.
Selma Lagerløf var den første kvinde, der modtog Nobelprisen og i sit forfatterskab beskæftiger hun sig med med skyld, selvopofrelse og soning. Som eksempler fra hendes udgivelser
kan nævnes Niels Holgersens forunderlige Rejse, Jerusalem og Kejseren af Portogalien.
Guds skaberværk set gennem et kamera ved Per Hauge, Kjellerup
Torsdag den 20. februar 2014 kl. 14.30
Per Hauge er hobbyfotograf og har en stor interesse for og kendskab til naturen. Han vil
vise nogle smukke naturbilleder, som relaterer til skriftsteder i Bibelen. Sammen vil vi synge
nogle vers fra kendte salmer, som relaterer til billederne.
Kom og få en eftermiddag med en smuk oplevelse, og lad roen falde på dig.

Fælles sognearrangementer
Skam og skyld – en foredragsrække
Onsdag den 15. januar kl. 19-21 i Sct Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4, Asmild
Skam og skyld i historisk perspektiv
Mogens Lindhardt, rektor for Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, Kbh.
Man hører ofte sagt, at vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur - er der noget om det?
Under alle omstændigheder: Skam og skyld – det har man altid kendt. Men vi skammer os
ikke nødvendigvis over det samme - eller på samme måde som tidligere; vi har muligvis også
en helt anden forståelse af skyld.
Foredraget vil bygge meget på dagligsprogets udvikling. Så overvej gerne, hvordan I selv
bruger ordene. En gang skulle man f.eks. have ”skam i livet” og ”tildække sin skam”. Man
kunne også være ”nogen noget skyldig”. Virker det gammeldags? Er skyld blevet noget for
dommere, skam noget for terapeuter? Eller er det stadig hverdagsfænomener? Ja, siger
foredragsholderen, og derfor er skammens og skyldens historie også en historie om menneskesyn.
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Onsdag den 29. januar kl. 19-21 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79
Skam angriber selvrespekten - og er derfor svær at bære
Alice Kjær, psykoterapeut og behandler ved Behandlingscenter Tjele
Alice Kjær arbejder med mennesker, der er afhængige af alkohol, stoffer og medicin. I dette
foredrag går hun i dialog med skammen og viser, hvordan skam kommer til udtryk i menneskers liv og har betydning for identitetsdannelsen.
Hun ser skammen som den sværeste følelse at håndtere, fordi den angriber selvrespekten
og kan føre til negative selvbilleder samt psykiske problemer som depression, angst, spiseforstyrrelser, misbrug og selvmord.
For mennesker med afhængighedssyndromer er skam en følelsesmæssig konsekvens af
afhængigheden af rusmidler og oplevelsen af at miste kontrol over eget liv. Samtidig forsøger den afhængige at drukne sin skam i rusmidler, men kun for derefter at vågne op endnu
mere skamfuld - en uendelig spiral, indtil personen får hjælp til at genoprette kontrollen
over sit eget liv - og vinde selvrespekt og værdighed.
Torsdag den 20. februar kl. 19-21 i Sognegården ved Domkirken, Stænderpladsen 3
Konstruktiv journalistik - frem for pressens negative fokus
Ulrik Haagerup, nyhedsdirektør i DR
Han er selv en af dem - journalist og Cavlingprismodtager Ulrik Haagerup - og med bogen
"En konstruktiv nyhed" har han taget et opgør med sin egen verden: pressens negative
verdenssyn.
I foredraget giver han eksempler på, hvordan traditionel nyhedsjournalistik leder efter fejl
og dem, der er skyld i fejlene, og han forklarer, hvordan dette fokus på skyld, ansvar, skam,
drama, konflikter, skurke og ofre skaber en kultur, der nedbryder både mennesker og samfund.
I stedet leder Ulrik Haagerup efter en konstruktiv journalistik, der gør sig umage med at
forstå det sunde, livsbekræftende og velfungerende - en journalistik til gavn for samfundet
med plads til visioner, drømme og muligheder.
Onsdag den 12.marts kl. 19-21 i Sortebrødrehus, St .Sct. Mikkels Gade 12, Søndre sogn
Skam og skyld som eksistentielle vilkår – og hvad siger kristendommen?
Anders Fuglsang, teolog og psykoterapeut
Anders Fuglsang er tidligere sogne- og sygehuspræst og arbejder i dag som psykoterapeut
med egen praksis og som misbrugsbehandler på fængslet Kærshovedgård.
I foredraget vil han vise, at skam og skyld hører med som en naturlig del af menneskelivet
og at de er grundvilkår ved at være menneske. Anders Fuglsang vil komme ind på, hvad
kristendommen siger om skam og skyld. Terapeutisk sætter han fokus på kontakten mellem
mennesker; det er i kontakten, hjælpen ligger og det er derfor hjælpsomt at arbejde med,
hvordan den kan blive bedre.
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Koncerter
Viborg Concert band under ledelse af John Leth og VIMUKO under ledelse af Ole Gad
Tirsdag den 3. december kl. 19.30
Traditionen tro får Houlkær kirke i december besøg af to af Viborg Musikskoles ”stærke
kort”, Viborg Concert Band og VIMUKO (Viborg Musikskoles Kor). Der bindes en flot buket
af ny og gammel musik og julesalmer, og sammen slutter vi med at synge Dejlig er Jorden
i et flot arrangement af John Leth
"De ni læsninger"
Søndag d. 8. december kl. 10.30
Unge og ældre fra menigheden læser stykker om skabelsen og om syndefaldet, om profetierne om Messias og om bebudelsen og om Jesu fødsel og om frelsen i Kristus. I mellem
læsningerne synges der af julens og adventens salmer og Houlkær Kirkes Børnekor, Pigekor
og voksenkor synger under ledelse af organist Jens Chr. Hansen. Sognepræst Kristine Jersin
er liturg.
Luciaoptog i sognesalen
Fredag den 13. december kl. 17.00
Houlkær Kirkes Pigekor, som nu er udvidet med piger fra det tidligere børnekor, går ligesom
sidste år luciaoptog i sognesalen, og vi synger julesalmer sammen. Houlkær Kirkes Voksenkor serverer glögg og æbleskiver.
Händels ”Messias” - entré 100 kr
Lørdag den 14. december kl. 15.00
Akademisk Kor og orkester, Aarhus. Agnethe Munk Rasmussen, sopran; Signe Algreen, Jens
Christian Tvilum, tenor, Jens Søndergaard, bas og Ole Faurschou, dirigent
Det er endnu en gang lykkedes at få Akademisk Kor Aarhus, et af landets fineste kor, til
Houlkær, denne gang i selskab med fire dygtige sangsolister og orkester. Sammen opfører
de Händels kendte og elskede mesterværk Messias, som han ifølge overleveringen komponerede på bare 23 dage!
Syng julen ind
Lørdag den 21. december kl. 16.00
Houlkær Kirkes Pigekor og Voksenkor samt og Viborg Koret og ikke mindst en syngende
forsamling synger kendte og traditionelle julesalmer.
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Nytårskoncert med to rytmiske kor fra Viborg: ”Sing4fun” og ”VoxBox”
Lørdag den 11. januar kl. 15
Under ledelse af Pavlina Salehi og pianisten Anders Hjorth Nielsen synger det superrytmiske kor ”Sing4Fun” igen i Houlkær Kirke, denne gang flankeret af et nystartet pigekor,
VoxBox,som består af ambitiøse sangere, som kan og vil det rigtig svære og udfordrende
repertoire for rytmisk kor. VoxBox får ved denne koncert sin debut. I pausen serveres kransekage og champagne, og som sidste år slutter koncerten med et festfyrværkeri for orgel og
afsyngelsen af Elgars uforlignelige ”Land of Hope and Glory”.
Houlkær Gospel 2014 under ledelse af Hans Christian Jochimsen
Lørdag den 18. januar kl. 10-17
Syng livsglæden frem med Hans Christian Jochimsen. Det store gospelkor, som har øvet hele
dagen og indstuderet et flot program, synger for publikum kl. 16, som selvfølgelig også får
lov at synge med på nogle numre.
Pris for deltagelse, inkl. frokost og eftermiddagskaffe: 160 kr.
Henvendelse om tilmelding sendes til email mob@km.dk – eller på kirkekontoret. Se også
www.houlkaerkirke.dk

Studiekreds
Igennem nogle år har der hver vinter været et tilbud ved Houlkær Kirke for alle, der havde
tid og lyst til at afsætte nogle timer en torsdag formiddag til at deltage i studiekreds.
Tanken er, at man mødes en gang om måneden og sammen går lidt dybere ind i et emne,
end man måske ellers selv ville få gjort. Man bliver altid klogere af at drøfte en sag med
andre. Og det er det, studiekredsen er der til!
Emnerne har indtil nu været mange og har spændt over kristendom og kirkeliv, kunst og
litteratur, etik og samfundsforhold. Og sådan vil det blive ved med at være.
Måske du har lyst til at være med til en formiddag med kaffe, debatoplæg og fælles åben
drøftelse med plads til alle?
Da sognepræsten i skrivende stund kun lige er tiltrådt embedet, har der endnu ikke været
tid til at finde emner til møderne i det nye år. De vil blive annonceret på et senere tidspunkt.
Men det hindrer ikke, at datoerne allerede nu kan annonceres:
Torsdag d. 16. januar kl. 10: emne endnu ikke fastlagt
Torsdag d. 6. februar kl. 10: emne endnu ikke fastlagt
Kontakt sognepræst Kristine Jersin, 86 67 22 99, krje@km.dk, hvis du har spørgsmål om
studiekredsen.
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Spaghettigudstjeneste
Er en kort gudstjeneste tilrettelagt for småbørn i alderen 3 -6 år og deres familier. Så tag
din mor og far, søster og bror, bedstemor og bedstefar under armen og kom og vær med
til en hyggelig stund i kirken! Vi skal høre en historie, lære nogle sange og bede en bøn. Vi
skal kigge rundt i det spændende kirkerum og høre orglet spille.
Og så er der spaghetti! For gudstjeneste handler også om fællesskab og hyggeligt samvær,
så derfor spiser vi sammen. Så kan børnene lege og de voksne slipper for at stå hjemme i
køkkenet og kan i stedet få sig en snak. Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Datoer:
onsdag d. 13. november kl. 17.00 – om en meget mærkelig fisketur - v/Kristine Jersin
onsdag d. 8. januar kl. 17.00 – om en mand der slet ikke kunne gå - v/Kristine Jersin
onsdag d. 5. februar kl. 17.00 – om en madpakke der gjorde alle mætte - v/Kristine Jersin

Babysalmesang
Hver mandag kl. 10.15 (dog ikke i skolens ferier).
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne.
De ca. 40 minutter går med sange, salmer, dans, sæbebobler, gynge i tæpper m. m., så
børnenes sanser bliver stimuleret på forskellige måder. Her har de små forældrenes fulde
opmærksomhed uden mobilen ringer eller facebook kalder, og det er rigtig dejligt for alle
parter.
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 20
86 11 58, mail tove@houlkaerkirke.dk.
I det nye år begynder vi mandag den 6. januar kl. 10.15.

Kirkesang og bevægelse for småbørn og deres voksne
Hver torsdag kl. 10.00 (dog ikke i skolens ferier).
Arrangementet er et tilbud både til dagplejere og deres børn og til hjemmeværende forældre, bedsteforældre, unge i huset m. v. med deres små børn.
Ca. 3 kvarter går med sang, rytmer og rasleæg, små bibelhistorier og andre historier, og vi
vil danse, tænde lys, blæse bobler, høre musik med mere.
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 20
86 11 58, mail tove@houlkaerkirke.dk.
I det nye år begynder vi torsdag den 9. januar kl. 10.00.
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Er du alene-mor eller -far,
er dette her måske noget for dig?
Vi er nogle, der stadig tror på idéen – idéen om at alene-forældre og deres børn kan have
stor glæde af at være sammen en gang imellem, at spise sammen, grine, lege og synge
sammen, snakke sammen om de udfordringer, det nu giver at være alene med sine børn og
måske være lidt kreative sammen.
Første gang, vi mødtes, var tirsdag den 8. oktober, og her var ganske få. Alle var dog ivrige
efter, at dette her skal op at stå, så derfor inviterer vi endnu engang i håb om, at nye øjne
skulle falde på invitationen.
De næste gange, vi mødes, er den 27. november, 29. januar og 19. februar fra kl. 17.00 til
ca. 18.30.
Hav gerne tænkt nogle tanker i forvejen om, hvad du kunne tænke dig, der skulle foregå.
Af hensyn til maden, der koster 20 kr. for voksne og 5 kr. for børn, vil vi gerne have en tilmelding til sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 20 86 11 58, mail tove@houlkaerkirke.dk

Julehjælp
Også i år er det muligt at søge julehjælp i
Houlkær Kirke. Julehjælp er et særligt tilbud
til dårligt stillede familier, par eller enlige,
MED børn. Det er en forudsætning, at man
har bopæl i Houlkær Sogn. Fra den 3. til den
10. december vil man kunne hente et ansøgningsskema på kirkens kontor. Sidste frist for
aflevering af ansøgningsskemaet er tirsdag
den 10. december kl. 13.

Morgensang

OBS! Hver fredag kl. 10.15 er der morgensang i kirken
Det er ti minutter til stilhed og eftertanke.
Efter morgensangen er der en kop kaffe i våbenhuset.

Den sidste fredag i hver måned er der ønskekoncert i kirkens våbenhus.
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November

24. november – sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.30 Kristine Jersin

December

1. december – 1. s. i advent
kl. 10.30 Kristine Jersin
8. december – 2. s. i advent
kl. 10.30 Kristine Jersin – De ni læsninger
15. december – 3. s. i advent
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
22. december – 4. s. i advent
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
23. december - familiejulegudstjeneste
kl. 14.00 Kristine Jersin
24. december – juleaften
kl. 13.30 Lotte Martin Jensen
kl. 14.45 Kristine Jersin
kl. 16.00 Kristine Jersin
25. december – juledag
kl. 10.30 Kristine Jersin
26. december – 2. juledag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
29. december – julesøndag
kl. 10.30 Kristine Jersin

31. december – nytårsaften
kl. 23.00 Lotte Martin Jensen

Januar

5. januar – hellig tre kongers søndag
kl. 10.30 Kristine Jersin
8. januar – spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin
12. januar – 1. s. e. helligtrekonger
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
19. januar – 2. s. e. helligtrekonger
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
26. januar – 3. s. e. helligtrekonger
kl. 10.30 Kristine Jersin

Februar

2. februar – 4. s. e. helligtrekonger
kl. 10.30 Kristine Jersin
5. februar – spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin
9. februar – sidste s. e. helligtrekonger
kl. 10.30 Kristine Jersin
16. februar - septuagesima
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

Kirken holder desuden en række særligt tilrettelagte
gudstjenester for børn og unge i anledning af den glade jul:
tirsdag den 10. december kl. 9.30 for vuggestuerne
torsdag den 12. december kl. 9.30 for dagplejerne
tirsdag den 17. december kl. 10 for børnehaverne Hedely og Unoden
torsdag den 19. december kl. 10 for børnehaverne Hobitten og Kokholm
fredag den 20. december kl. 10 for Houlkær Skole
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DET SKER...
5/11
21/11
23/11
29/11
30/11
1/12
3/12
4/12
8/12
13/12
14/12
21/12
31/12
11/1
16/1
18/1
15/2
20/2

kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 10-15
kl. 16
kl. 12.30
kl. 11-14
kl. 19.30
kl. 19
kl. 10.30
kl. 17
kl. 15
kl. 16
kl. 19
kl. 15
kl. 14.30
kl. 16
kl. 10-13
kl. 14.30

”De måske kristne” foredrag med Iben Krogsdal i Houlkær Kirkes sognesal
”Fortællinger om kærlighed” foredrag med Anne Røndal Kjeldsen i Houlkær Kirkes sognesal
Julemarked i Kildehaven. Arr. Kildehavens Venner.
Juletræet tændes i Houlkær.
Adventsfest i Houlkær Kirkes sognesal
Julemarked i Aktivitetshuset ved kirken. Arr: Boligselskabet Viborg.
Koncert med Viborg Concert Band og VIMUKO i Houlkær Kirke
Bydelsmødrene i Viborg holder stiftende generalforsamling. Houlkær Bibliotek
”De ni læsninger” i Houlkær Kirke
Luciaoptog i Houlkær Kirkes sognesal
Händels ”Messias” med Akademisk Kor og Orkester i Houlkær Kirke
”Syng julen ind” i Houlkær Kirke
Nytårsaften i Houlkær Kirke
Nytårskoncert med Sing4fun og VoxBox i Houlkær Kirke
”Selma Lagerløf” foredrag med Gunnar Hansen i Houlkær Kirkes sognesal
Houlkær Gospel
Bogbyttedag i Aktivitetshuset ved kirken. Arr. Det Boligsociale Fællessekretariat.
”Guds skaberværk set gennem et kamera” ved Per Hauge, i Houlkær Kirkes sognesal

HUSK bibliotekets IT-introduktioner:
Torsdag d. 21. november kl. 10.00
Internet for begyndere
Torsdag d. 5. december kl. 10.00
Introduktion til NemID og Borger.dk
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