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AKTUELT I OMRÅDET

Hold da op for en mediestorm
Skolebestyrelsesformand og skoleinspektør gør status over sagen om ”Fadervor”
En ”Hold da op”-oplevelse.
Sådan karakteriserer skolebestyrelsesformand Ole Trier Nørskov i dag den mediestorm, som fra det ene øjeblik til det andet
pludselig fejede ind over Houlkær – og
Houlkærskolen. Endnu inden vi for alvor
havde fået taget hul på 2009.
Skolebestyrelsesformanden sad selv i sin bil
– på vej til en nytårssammenkomst hos sin
svigermor – da han første gang fornemmede, hvad der var i gære.
En journalist fra Viborg Stifts Folkeblad
ringede for at høre, hvad han mente om
Humanistisk Samfunds klage over, at
”Fadervor” indgår som et element i morgensamlingerne for Houlkærskolens yngste
årgange.
Og så gik det i øvrigt slag i slag de kommende dage - og uger. Med interviews til
radio, tv og aviser. Afsluttende med en
massiv mediedækning af skolebestyrelsesmødet 21. januar, hvor et flertal besluttede
at fastholde traditionen med ”Fadervor” i
forbindelse med morgensamlingerne. Og så
i øvrigt lægge spørgsmålet ud til en bred
dialog med personalet og forældrekredsen,
hvorefter skolebestyrelsen vil tage endelig
stilling til spørgsmålet. Formentlig i løbet
af et par måneder.
Is i maven
Personligt lægger Ole Trier Nørskov ikke
skjul på, at han er godt tilfreds med den
foreløbige udgang, sagen har fået.
- Jeg synes generelt, vi har en rigtig god
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skolebestyrelse, og det synes jeg også,
denne sag har bekræftet. Selv om debatten har været ophedet, har vi i det store og
hele bevaret roen – og undgået at lade os
påvirke. Og det tjener - for mig at se - den
samlede skolebestyrelse til stor ære.
- Det skal ikke være medierne eller Humanistisk Samfund, der dikterer, hvordan vi skal
gebærde os på Houlkærskolen. Det skal til
syvende og sidst være forældrene – og det
får de nu mulighed for gennem en demokratisk proces, som kommer til at involvere
de enkelte klassers forældreråd, fremhæver
skolebestyrelsesformanden.
Tilbage sidder Ole Trier Nørskov dog stadig
med en fornemmelse af, at skolebestyrelsen
på Houlkærskolen ikke har fået en helt fair
behandling.
- Faktum er, at skolen end ikke havde
modtaget en konkret klage over Fadervortraditionen, da sagen begyndte at rulle
i medierne. Derfor føler jeg også, at hele
sagen er blevet blæst op på et niveau,
hvor den i bund og grund slet ikke hører
hjemme.
- Jeg havde hellere set, at vi havde fået
klagen for tre måneder siden, da kritikken
øjensynligt første gang blev rejst overfor
Humanistisk Samfund. Havde vi i skolebestyrelsen behandlet en konkret klage –
og derefter afvist den – var diskussionen i
mine øjne kommet til at foregå på et noget
mere sagligt grundlag, erklærer Ole Trier
Nørskov.
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Det tavse flertal
Efter at Fadervor-sagen blev rejst, er der
indløbet yderligere én kritisk forældrereaktion. Omvendt er der også en række forældre, der har henvendt sig til Ole Trier
Nørskov og rost skolebestyrelsen for at stå
fast.
- Men imellem disse to yderpunkter befinder der sig uden tvivl et stort ”tavst flertal”,
som vi i skolebestyrelsen også meget gerne
vil lytte til. Det er bl.a. det, der er baggrunden for, at vi nu lægger spørgsmålet ud til
dialog med klasserådene, fremhæver skolebestyrelsesformanden.
Én ting vil han i den forbindelse gerne slå
fast med syvtommersøm. Debatten om
”Fadervor” har intet som helst at gøre med,
at der på Houlkærskolen går forholdsvis
mange elever af anden etnisk herkomst.
- Jeg hørte på et tidspunkt en elev sige, at
”nu må vi ikke længere bede Fadervor på
Houlkærskolen, for det vil de børn, der har
en anden tro, ikke ha’”. Den misforståelse
skulle meget nødig gribe om sig – for det
vil være totalt misvisende.
- Vi har på Houlkærskolen cirka 125 elever
med anden etnisk – og religiøs - baggrund
– men på intet tidspunkt har de – eller
deres forældre – rejst kritik af, at der på
skolen bedes ”Fadervor” i forbindelse med
morgensamlingerne.
- Dem, der har rejst kritikken, er tværtimod personer, der ikke tror på noget som
helst. Og jeg må ærligt talt indrømme, at
det kommer lidt bag på mig, at folk, som i
øvrigt har en så afslappet holdning til tro, i
praksis viser sig at være så lidt kompromissøgende, bemærker Ole Trier Nørskov.

Fotografer, nej tak
Som den opmærksomme Houlkær-borger
sikkert har bemærket, har det igennem hele
forløbet kun været skolebestyrelsesformanden og skoleinspektør Ole Birch, der har
udtalt sig om Fadervor-sagen i medierne.
Helt bevidst har skolen forsøgt at holde
elever og personale udenfor.
- Det er ellers ikke fordi, medierne ikke har
presset på. Specielt TV2 har udvist stor
ihærdighed, men fra skolens side har vi
stædigt holdt fast i, at vi ikke ville have
fotografer inden for skolens døre i denne
sag.
- Vores begrundelse har været, at sagen om
”Fadervor” først og fremmest er et anliggende for skolebestyrelsen, og dét har vi
heldigvis formået at holde fast i, konstaterer Ole Birch.
Ligesom sin skolebestyrelsesformand var
han som udgangspunkt godt og grundigt
træt af Fadervor-sagen, da den begyndte
at rulle omkring årsskiftet.
- Jeg havde bestemt hellere set, at vi ikke
var kommet så meget i modvind i en sag af
denne karakter. Men omvendt har debatten også haft så principiel en karakter, at
det måske i virkeligheden var godt nok, at
spørgsmålet om ”Fadervor” i folkeskolen
kom op at vende.
- Selvfølgelig har der da også været et
par hadske mails imellem. Men langt de
fleste af de tilkendegivelser, jeg har fået fra
vildtfremmede mennesker rundt omkring i
landet, har været af positiv karakter. Og nu
da den værste storm har lagt sig, er det
derfor heller ikke mit indtryk, at debatten om vores morgensamlings-tradition på
Houlkærskolen har svækket skolens image.
Måske endda tværtimod, efterrationaliserer
Ole Birch.
5

AKTUELT I OMRÅDET

Frisørsalon udvider territoriet
”Hos Høeg” har åbnet filial i Overlund – men svigter ikke Houlkær
Lad det være slået fast med det samme.
Ingen i Houlkær bliver – mod deres vilje
– nødt til at skifte frisure, fordi den lokale
frisørsalon ”Hos Høeg” pr. 1. februar har
fået en afdeling i det nyopførte butikscenter ved Randersvej i Overlund.
- Kunderne vil fortsat kunne blive klippet af den frisør, de har været vant til at
komme hos. Det er noget, vi har været
meget bevidste om i hele processen.
- Houlkær er nu engang vores base – og
det bliver det ved med at være, understre-

ger salonens indehaver gennem den seneste
halve snes år, Anne-Mette Høeg Laursen.
På den anden side sætter det sine begrænsninger at drive en frisørsalon på bare 80
kvadratmeter. Ikke mindst efter at ”Hos
Høeg” i foråret 2008 udvidede aktiviteterne, så de nu også omfatter en wellnessafdeling, hvor kunderne kan få kroppen og
ansigtet strammet op ved hjælp af elektronisk biostimulation.
Intone-klinikken, som den hedder i fagsproget, har i introduktionsfasen været

Frisørkunderne i Houlkær vil fortsat – efter aftale – kunne blive betjent af deres faste frisør.
Det ændres der ikke på, selv om ”Hos Høeg” nu også har fået en afdeling i Overlund, garanterer indehaver Anne-Mette Høeg Laursen.
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indrettet i et hjørne af frisørsalonen i Houlkær, men nu forlægges massage-aktiviteterne helt og holdent til Overlund, hvor
”Hos Høeg” får omkring tre gange så stort
et areal at disponere over. Helt præcis 245
kvadratmeter.
- Vi har længe været i bekneb for plads, og
her i Houlkær har udvidelsesmulighederne
vist sig at være udtømte.
- Derfor var det også bare om at slå til, da
lejligheden bød sig i Overlund. Selv om det
unægtelig har været en lang proces.
- Der er i hvert fald gået et år, fra aftalen
blev indgået, til vi nu endelig har kunnet
rykke ind i den nye salon ved siden af Løvbjerg, konstaterer Anne-Mette Høeg Laursen.
I den nye salon i Overlund er der ni frisørstole – mod seks i Houlkær. Og dertil
kommer så hele wellness-afdelingen, hvor
”Hos Høeg” i fremtiden også vil tilbyde en
række nye – orientalsk inspirerede – massageformer.
Som uddannet intone-terapeut tager AnneMette Høeg Laursen sig selv af massagebehandlingerne sammen med en nyansat
zoneterapeut.
Staben af frisører i de to ”Hos Høeg”saloner ”øst for søerne” kommer i alt til at
bestå af fire assistenter og tre elever.
Planen er, at de hidtidige medarbejdere i
salonen i Houlkær alle i et vist omfang skal
indgå i vagtplanen i Overlund. Samtidig
med at de fortsat betjener deres ”gamle”
kunder i de traditionelle omgivelser.
- På den måde opnår vi forhåbentlig, at
alle fra starten kommer til at opleve de to
saloner som én fælles arbejdsplads. Samtidig med at vi får mulighed for at organisere
arbejdet, så alle kan holde én forlænget

weekend i løbet af en måned.
- De mange lørdagsvagter er ellers én af
de store ulemper ved frisørfaget, men nu
kan vi alle se frem til nogle mere attraktive
arbejdstider. Det er også en af sidegevinsterne ved etableringen af den nye salon
i Overlund, fremhæver Anne Mette Høeg
Laursen.
Det ene af de to massagerum, der nu bliver
til overs i Houlkær, kommer i fremtiden
til at fungere som lagerplads. I det andet
håber ”Hos Høeg” inden længe at kunne
tilbyde fodpleje.
- Det er et behandlingstilbud, som der
gennem længere tid har været stor efterspørgsel efter i Houlkær.
- Foreløbig har vi desværre ikke haft held
til at finde en fodplejer, der er interesseret
i at indgå i et samarbejde. Men vi arbejder fortsat på sagen, bebuder Anne-Mette
Høeg Laursen.

Siden foråret 2008 har ”Hos Høeg” tilbudt
elektroniske biostimulationsbehandlinger i
to små massagerum, indrettet i et hjørne
af frisørsalonen i Houlkær. Fremover vil
wellness-aktiviteterne udelukkende være
henlagt til den nye salon i Overlund.
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Beroligende ord fra erfaren politimand
Foredrag om kriminalitet tiltrak et halvt hundrede – fortrinsvis ældre – Houlkær-borgere
- Risikoen for at blive udsat for kriminalitet
som almindelig borger er – statistisk set –
forsvindende lille. I realiteten er det langt
farligere at køre til bageren efter morgenbrød…
Odenses nu pensionerede politimester, Lars
Rand Jensen, gjorde, hvad han kunne for at
berolige sine omkring 50 tilhørere i kirkens
mødelokaler, da han i slutningen af januar
var i Houlkær for at tale over emnet ”Er der
grund til at frygte kriminalitet som almindelig borger”.
Lars Rand Jensen henviste i sit foredrag til,
at der på årsbasis ”kun” er et halvt hundrede danskere, der bliver udsat for mord,
hvorimod der er næsten 400, der omkommer i trafikken.
- Og der er også langt større sandsynlighed
for, at en mand i min alder dør af at ryge
end af at blive udsat for et overfald, argumenterede han.
Om Lars Rand Jensens ord i længden kan
være med til at skabe øget tryghed i Houlkær-området, må tiden vise.
Kendsgerningerne er, at der blev lyttet
opmærksomt, mens den erfarne politimand
øste ud af sine erfaringer. Og at fremmødet
til foredraget – så godt og vel – levede op
til arrangørernes forhåndsforventninger.
- Jeg havde i forvejen en fornemmelse
af, at emnet nok ville interessere en del
af vore ældre medborgere i lokalområdet,
men jeg er alligevel positivt overrasket over,
at der kom så mange. Det bekræfter efter
min opfattelse, at det var rigtigt at afvikle
mødet som et eftermiddagsarrangement –
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og ikke en lørdag formiddag, som vi først
havde tænkt os, vurderer Ole Birch, som på
vegne af Initiativgruppen Houlkær havde
formidlet kontakten til Lars Rand Jensen.
Opmuntret af det pæne fremmøde er skoleinspektøren allerede så småt ved at overveje
hvilke andre temaer, der måske også kunne
tænkes at appellere til en bredere kreds af
Houlkær-borgere.
- Jeg synes faktisk, at konceptet for mødet
i kirken viste sig at være rigtig godt, så
måske skulle vi i Initiativgruppen overveje
at tage initiativ til nogle flere af den slags
samfundsrelevante foredrag, nævner han.
Helt konkret fik tilhørerne et såkaldt ”Netværkskort” med sig hjem fra eftermiddagsarrangementet med Lars Rand Jensen. Et
kort med telefonnumre på syv personer og
institutioner, som kan kontaktes, hvis man
som Houlkær-borger føler sig utryg i dagligdagen.
Listen tæller bl.a. Houlkærskolen, Fritidsgården og Houlkær Kirke, men den
omfatter f.eks. også beboerrådgiver Tonie
Holmberg, Boligselskabet Viborg, konsulent Armin Vakili, SSP-konsulent Martin
Glud og Henrik Eidorff, som er SSP-medarbejder ved Viborg Politi – og selv bosat i
området.
- Henrik Eidorff gik endda så langt, at han
på mødet oplyste sit eget mobiltelefonnummer, som folk kan ringe til, hvis de
føler sig utrygge. Uden at de derved indgiver en egentlig politianmeldelse, pointerer
Ole Birch.
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Gammel Houlkær-dreng bag bardisken
Jesper Jørgensen (46) har overtaget Houlkær Bodegaen
Han flyttede første gang til Houlkær med
sine forældre i starten af 1970erne. Som
voksen har han i 12 år haft adresse på
Fennebakken, og nu er han atter på spil i
lokalområdet, 46-årige Jesper Jørgensen.
Midt i november overtog han Houlkær
Bodega og det tilhørende forretningslokale fra sin tidligere svigerfar, Finn Weirsøe, og planen er, at Jesper Jørgensen selv
vil stå bag baren i bodegaen en pæn del
af åbningstiden. Uden at han dog af den
grund agter at opgive sin brugtbilforretning, JJ Biler, som han driver i tilknytning

til privatboligen i Bruunshaab.
- Jeg har altid haft lyst til at prøve noget
andet end at handle med biler, og nu må
det briste eller bære, erklærer den nye
bodega-ejer i Houlkær.
Jesper Jørgensen erkender åbent, at de
nyerhvervede bodega-bygninger godt kan
trænge til en kærlig hånd, og inden døre er
han allerede i fuld gang med at rette op på
det temmelig nedslidte indtryk.
Første skridt har været at renovere toiletfaciliteterne og mellemgangen ved toiletterne. I næste omgang kommer turen

Houlkær Bodegaen har altid været kendetegnet ved et trofast stampublikum, men den nye
ejer, Jesper Jørgensen, håber med tiden at kunne udvide kundegrundlaget.
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til køkkenet, og udvortes er taget blevet
tætnet og inddækket, så der nu ikke længere siver vand ned i ydermuren.
På længere sigt satser Jesper Jørgensen
på, at bygningen skal vandskures, så den
kommer til at falde mere naturligt ind i
”hullet” mellem bagerforretningen, kiosken
og Brugsen. Skiltene og de grønne baldakiner skal pilles ned – og i det hele taget vil
den nye ejer gerne gøre sit til, at bodegaen
får et mere indbydende look.
- I den forbindelse håber jeg selvfølgelig
også på, at kommunen og boligselskabet
vil spille med. Fliserne foran bodegaen
trænger gevaldigt til at blive rettet op.
Murværket for enden af passagen er ved
at falde helt fra hinanden, og et par ekstra
gadelamper vil heller ikke være af vejen,
påpeger Jesper Jørgensen.
Ambitionen er, at Houlkær Bodega gerne
på sigt skal kunne tiltrække et lidt bredere
kundeklientel.
- Bodegaen har altid været kendetegnet
ved mange trofaste stamkunder. Dem skal
jeg naturligvis passe på, jeg ikke kommer
til at jage væk, men samtidig er det mit
håb, at bodegaen også kan udvikle sig til
et sted, hvor man som Houlkær-borger –
spontant - kunne finde på at drikke en øl.
Eksempelvis efter lørdagsindkøbene.
- I den forbindelse spiller det en stor
rolle, at hele området omkring bodegaen
kommer til at tage sig mindre skummelt ud
– og at vi i det hele taget får gjort op med
bodegaens ry som et sted, hvor man risikerer at få nogen på ørerne, noterer Jesper
Jørgensen.
Foruden ejeren selv er der i første omgang
ansat en heltids- og en halvtids-bartender
til at deles om vagterne i bodegaen. Bar10

tenderen på fuldtid er Stella Nielsen, som
tidligere har stået bag baren i Houlkær
Bodegaen i en årrække.
Et element i bestræbelserne på at tiltrække
et bredere publikum er flere arrangementer
med levende musik. For nylig kunne Houlkær Bodegaen således byde på et musikalsk
møde med ”Peters musik”, og i løbet af
januar har bodegaen også forsøgt sig med
en karaoke-aften.
Til gengæld vil den nye ejer i fremtiden
udelukkende koncentrere sig om at lange
flydende varer over bardisken.
- Vi har vi i forvejen ét pizzaria i Houlkærcenteret, og i øvrigt er veterinær-kravene
efterhånden også så skrappe, at vi vanskeligt kan leve op til dem med de nuværende
køkken-faciliteter, erkender Jesper Jørgensen.
Det tidligere solcenter ved siden af bodegaen har Jesper Jørgensen foreløbig søgt
om at måtte indrette til spillehal.
- Og får jeg ikke lov til det, finder jeg nok
på noget andet, bebuder han med optimisme i stemmen.

Man træder vist ingen for nær ved at konstatere, at området omkring Houlkær Bodegaen godt kan trænge til et løft. Muren
her er for eksempel godt på vej til at falde
sammen, påpeger Jesper Jørgensen.
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Rodløse unge skaber uro
Mange gode kræfter i Houlkær arbejder på at løse problemerne
Fænomenet er langtfra ukendt. Hverken i
Houlkær eller andre steder.
Når temperaturen falder, og dagene bliver
korte, har støjniveauet en tendens til at
stige. På netcaféer, i haller og andre steder,
hvor unge kan mødes under mere uforpligtende former.
I denne vinter er der dog en tendens til, at
de urolige teenagere har fyldt lidt mere i
bybilledet end normalt. En flok på 10-20
unge i alderen fra 13 til 15 år har øjensynligt gjort det til en livsstil at cirkulere rundt
i området i eftermiddags- og aftentimerne.
Og bl.a. på biblioteket og i Houlkær-Hallen
har det skabt uro, irritation – og også en
vis utryghed.
- På biblioteket har vi konkret været nødt
til at sige, at vi ikke længere kan nøjes med
at være én på vagt ad gangen i eftermiddagstimerne. Og i det hele taget er vi jo slet
ikke bemandet til at fungere som værested
for en gruppe unge, der oven i købet ser en
vis sport i at udfordre vores ordensregler,
konstaterer bibliotekar Kirsten Nørgaard.
Fra alle sider betones det kraftigt, at situationen ikke skal overdramatiseres. Omvendt
tjener det heller ikke noget formål at lukke
øjnene for problemerne, og på den baggrund har der de seneste måneder været
holdt en række møder i Houlkær under
overskriften ”Rodløse unge”.
Møderne har typisk haft deltagelse af
repræsentanter for hallen, idrætsforeningen, biblioteket, skolen, fritidsgården,
boligselskabet, kommunen og den lokale

SSP-organisation, og møderækken er bl.a.
mundet ud i, at kommunens særlige ”indsatsteam” i en periode har haft sin gang i
Houlkær-området.
- Formålet har primært været at forsøge at
indkredse problemet og personkredsen. Så
vi nu har et væsentligt bedre grundlag at
reagere ud fra, forklarer Caj Stroland, som
er områdeleder for klubberne i område 2.
Herunder bl.a. Fritidsgården i Houlkær.
Mere fleksible åbningstider – og nye aktivitetstilbud – på Fritidsgården kunne meget
vel være en del af løsningen. Men ifølge
Caj Stroland er problemet med de rodløse
unge mere komplekst end som så.
- Så vidt vores indsatsteam har kunnet
konstatere, er det to forskellige grupper
af unge, der kommer på biblioteket og i
hallen.
- De unge, der har deres gang i hallen, er
for de flestes vedkommende medlemmer
af idrætsforeningen i forvejen. Og at de f.
eks. opsøger hallen udenfor træningstid for
at spille bordfodbold, kan vi i fritids- og
ungdomsklubregi vanskeligt stille noget op
overfor, påpeger Caj Stroland.
Netop derfor ser han også en stor værdi i,
at der i Houlkær er et forum, hvor kommunale klubmedarbejdere, frivillige idrætsledere og andre gode kræfter har mulighed
for at snakke sammen på tværs.
Samme toner lyder fra Ole Birch, der som
inspektør på Houlkærskolen har været vært
for vinterens møderække om de ”rodløse
unge” i Houlkær.
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- Forløbet demonstrerer om ikke andet,
at hvis der i Houlkær sker nogle ting,
som kræver en reaktion, så har vi også et
beredskab, der med kort varsel er klar til at
træde i karakter.
- I mine øjne er det en af de helt store
kvaliteter ved Houlkær-området: At vi er så

mange, der kender hinanden på kryds og
tværs – og som heller ikke har noget imod
at arbejde sammen.
- Alene dét er for mig at se med til at højne
trygheden i lokalområdet, pointerer Ole
Birch.

Årsmøde i SuperBrugsen Houlkær
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00
Houlkær kirkes mødelokaler
Får vi maden til rette pris, nu hvor både finanskrise og fødevarekrise kradser? Skal
vi lægge vægt på miljø og klima, når vi handler ind? Er der økologiske varer nok i
SuperBrugsen, og er prisen rigtig? Det er nogen af de spørgsmål, som butiksrådet for
SuperBrugsen i Houlkær gerne vil diskutere med de fremmødte på årsmødet i SuperBrugsen.
Årsmødet er også det sted, hvor du har mulighed for at få indflydelse på din lokale
butik. Efter årsmødet vil der være en let anretning og banko med rækkegevinster,
pladegevinster og masser af sidegevinster (til begge sider). Mød op og få en givtig og
glad aften.
Gratis adgangskort kan afhentes i SuperBrugsen.
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Til Houlkærs organisationer, grundejer- og alle andre foreninger, små som store,
institutioner og virksomheder – kort sagt alle, der har interesse i at bevare og udvikle
et godt område: Mød op til

repræsentantskabsmøde i
Initiativgruppen Houlkær
25. februar kl. 19.00 på Houlkærskolen
og få indflydelse på dit nærområde.
Mødet indledes med et indlæg af Caj Stroland, der vil fortælle om ny
klubstruktur i Viborg kommune og i Houlkær i særdeleshed.
I forbindelse med mødet vil Initiativprisen Houlkær blive uddelt.
Repræsentantskabsmødet afholdes iflg. § 8 i gruppens vedtægter med flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for årets virksomhed
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2008 til godkendelse
4. Budget for år 2009.
5. Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor samt revisorsuppleant..
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være
formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
Afstemning sker ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har 2 stemmer. Stemmerne
kan kun komme til udtryk ved fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Formand for bestyrelsen
Carsten Marcussen, Hedelyngen 77
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Læsekredse i Houlkær
Her på Houlkær Bibliotek har vi startet 2
læsekredse. Og hvad er så en læsekreds?
Ja, det kan være alt muligt. Man definerer
nemlig selv i gruppen hvad man vil læse,
hvordan man vil snakke om bøgerne, hvordan møderne skal gå og hvor meget man vil
gøre ud af møderne. Man bestemmer også
selv, hvor mange man kan være i gruppen,
og hvor ofte man vil mødes. Det grundlæggende er, at dele sine litteraturoplevelser
med andre. Vi har vel alle læst en bog, hvor
vi har tænkt ”gad vide hvordan andre forstår meningen med denne bog.” Eller har
haft lyst til at dele en læseoplevelse med
andre, og kunne diskutere handlingen og
udveksle meninger om bogen.
Når man har bestemt hvilken bog, læsekredsen ønsker at læse næste gang skaffer vi det
ønskede antal til næste mødegang. Rent
praktisk er der en, som er ansvarlig for alle
bøgerne. Bøgerne skal gerne bestilles i god
tid, da det ofte er meget svært at skaffe så
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mange eksemplarer af en bestemt bog. Især
hvis det er en efterspurgt bog. På Viborg
Bibliotekerne har vi også nogle såkaldte
læsekredsposer. Her ligger 8 eksemplarer
af bogen, samt nogle anmeldelser. Det er
meget forskelligt om læsekredsdeltagerne
ønsker at læse anmeldelser. Men de har i
hvert fald muligheden for at få dem udleveret. Andre muligheder for supplerende
materialer er portrætter af forfatterne, snak
om hvis forfatteren eventuelt kommer på
besøg i Viborg eller et nærtliggende andet
sted. Vi omtaler også muligheden for at
låne bogen på lydbog eller downloade den
fra Netlydbog.dk. (hvis man f.eks. skal ud
at rejse inden næste mødegang og derfor
ellers har svært ved at nå det).
Vi har her på biblioteket fået flere forespørgsler om at være med i vores læsekredse. Vi har dog nu fået sammensat vores
læsekredse med det antal, som vi synes
vi kan være. Derfor vil vi opfordre til, at
man henvender sig på biblioteket, hvis man
gerne vil være med i en læsekreds, og vi
vil så forsøge at samle nogle mennesker og
formidle kontakten, så I selv kan mødes og
aftale hvordan jeres læsekreds skal fungere.
Der kunne også sidde nogle her i Houlkærområdet, som har lyst men som ikke har
henvendt sig, og derfor vil jeg gerne viderebringe nogle gode råd.
Jeg har fundet en ”Kogebog til start af en
læsekreds” hos en af mine kolleger i Furesø
og jeg synes, den er god, da den giver svar
på mange af de spørgsmål, man står med,
når man gerne vil starte en læsekreds.

AKTUELT I OMRÅDET
-

Sådan kommer du i gang.....
HVORDAN FINDER MAN SAMMEN
Lav f.eks. et opslag i supermarkedet, institutionen, på biblioteket - eller fortæl det til
læseglade bekendte
HVORDAN SKAFFER I BØGER
Biblioteket tilbyder at skaffe bøger til jer,
så alle i læsekredsen får et eksemplar på
samme tid. Som hovedregel kan vi IKKE
skaffe de nyeste og mest efterspurgte
bøger. Kom i god tid - gerne et par uger
før I skal bruge bøgerne - og det er praktisk, hvis I lader den samme person stå for
bestillingen
KOM I GANG MED DISKUSSIONEN
Det er en god ide at lade én lave det forberedende arbejde med f.eks.
- at læse anmeldelser af bogen.
- at læse om forfatteren
Kig på bibliotekets side for at finde forfattere og titler på nettet.
HVAD SKAL I DISKUTERE
Begynd altid med en hurtig runde, hvor
alle bliver hørt. Lad alle komme med deres
første umiddelbare oplevelse af bogen.

Hvilken genre er det
Diskutér bogens tema(er)
Ligner det andre bøger, I har læst?
Hvem skriver også sådan?
Har I læst andre bøger af samme forfatter og hvordan placerer bogen sig så i
forfatterskabet?
- Hvad synes I om sproget? Er bogen godt
skrevet? Og hvorfor/hvorfor ikke? Kom
med eksempler.
- Holder historien? ”Hænger bogen
sammen”?
- Er personerne troværdige?
En anden mulighed for at deltage i en læseklub, som er mere uforpligtende er f.eks. at
deltage i Litteratursidens læseklub. Der er
22 forskellige læseklubber at vælge mellem
såsom Frugtkassen, Ord i nord, Blandede
bolcher, Den spanske læseklub, De søvnløses læseklub og mange andre. Her tilmelder
man sig en læseklub og så foregår alt pr.
korrespondance i blogs.
Endelig er der også den mulighed at deltage i Romanklubben, som foregår på
Viborg Bibliotekerne. Den ny sæson startede i dec. 2008 og der læses 6 bøger i en
sæson. Bøgerne udvælges af DR og Litteratursiden.dk, og er et led i DR`s kåring af
Årets bedste danske roman. Det er dog ikke
muligt at deltage i denne sæson, da alle
pladser er optaget, men interesserede kan
henvende sig, når næste sæson går i gang.
Altså, sidder du og får lyst til at dele dine
læseoplevelser med andre, så tag en snak
med os på biblioteket.
Vibeke Lorentzen
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Bogbyttedag
Næste bogbyttedag bliver den 30. maj 2009. Det er sidste lørdag i Houlkær Festuge. Vi
modtager gerne løbende bøger, som du vil af med og samler dem til bogbyttedagen. Konceptet er som det plejer, at man kan aflevere bøger og tage det med, som man ønsker. Det
er ikke nødvendigt at aflevere noget, for at tage noget med.

Efterlysning
Er du kreativ eller har du en speciel hobby og har du lyst til at vise det til andre, så har
du mulighed for at udstille på Houlkær Bibliotek. Vi har et par montrer, så dine ting kan
præsenteres pænt.
Du skal bare henvende dig her på Houlkær Bibliotek, så kan vi aftale nærmere hvordan og
hvornår du eventuelt kan udstille.
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Nyt fra Houlkærskolen
Skolen har været stærkt i fokus de seneste
uger som følge af Fadervor-sagen.
Læs nærmere omtale af sagen her i bladet.
Indskrivning
Indskrivning af elever til kommende børnehaveklasser har netop fundet sted. Ca.
80 børn skal påbegynde skolegang efter
sommerferien. Det er nu obligatorisk at gå
i børnehaveklasse.
Det indskrevne antal elever er det største
i flere år. Vi forventer, at skulle oprette 4
klasser/hold mod nu 3 klasser.
Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har behandlet et forslag
til ny ressourcefordelingsmodel. Der er her
tale om en ny måde at fordele ressourcer til
skolens undervisning. Den nye model fordeler ressourcerne elevtalsafhængigt.
Det vil sige, at der fordeles undervisningstimer i forhold til det antal elever vi har
på skolen. Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag.
Kommende skoleår
Selv om der er lang tid til, at det kommende skoleår begynder, er planlægningen
så småt ved at gå i gang.
I denne tid udbydes en række kurser, som
lærerne kan søge. Der er tale om kurser
inden for næsten alle fagområder. De
bevilgede kurser gennemføres i løbet af det
kommende skoleår.
De nuværende 3 8. klasser sammenlægges
til 2 klasser med virkning fra uge 8.
Klasserne skulle være lagt sammen med

virkning fra næste skoleår, men vi har valgt
at gøre det nu, sådan at de nye klasser er i
funktion forud for det afgørende 9. skoleår,
som afsluttes med prøver.
Prøver
Folkeskolens afgangsprøver afholdes i maj/
juni. I nogle fag aflægges prøver hvert år,
andre fag er udtræksfag, hvilket vil sige, at
de ikke er prøvefag hvert år.
I dansk mdt., dansk skriftlig, matematik
mdt., engelsk mdt. og fysisk/kemi mdt. er
der prøver hvert år.
Blandt fagene skriftlig engelsk, mundtlig
tysk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab udtrækkes 1 fag som prøvefag. Skriftlig biologi og geografi er også
udtræksfag, da et af de 2 fag udtrækkes.
Eleverne får besked om hvilke fag, der er
udtrukket d. 30. april 2009.
Skoleudviklingssamtalen 2009
Ledelsen har haft en samtale med skolechefen og viceskolechefen om skolens
funktion.
Samtalen blev indledt med at gøre status
over det forløbne år. Herefter var der fokus
på det fremadrettede.
Her blev drøftet planer og indsatsområder.
Det er tanken, at der hvert år skal gennemføres en udviklingssamtale. Næste år inddrages personale, elever og skolebestyrelse
i samtalen.
Trivselsdag
På skolen er udarbejdet et trivselssæt. Skolebestyrelsen har valgt at udforme et triv17
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selssæt frem for egentlige ordensregler. I
trivselssættet er opregnet hvilke faktorer,
der medvirker til god trivsel.
Midt i marts afholdes en trivselsdag for
såvel elever som forældre. Her skal arbejdes
med at omsætte ord til handling.
Information
Et vigtigt led i det daglige samarbejde er
information. Informationen er dels rettet
mod skolens ansatte og dels mod forældrene.
Internt bruger vi et elektronisk system, som
gør det muligt hurtigt at sende information ud til alle.
Alle medarbejdere kan bruge systemet til at
give relevante informationer.
Dagsorden og referater fra alle møder i de
nedsatte udvalg og råd er tilgængelige for
alle.
Forældrene modtager information bl.a. via
skolens hjemmeside. Her bringes hver uge
et nyhedsbrev fra skolens ledelse. I dette
nyhedsbrev orienteres om en række forhold
vedr. skolen.

Skolen har også andel i Houlkær Nyt. Her
er i hver af de 6 udgivelser pr. år nyheder
fra skolen.
Udover over den her omtalte information
informeres direkte fra de enkelte klasser til
forældrene.
Skolens hjemmeside:www.Ho.Viborgskoler.
dk.
Børnehaver og dagpleje
9 af kommunens skoler har pr. 01.01.09
overtaget de administrative opgaver for
børnehaver og dagpleje.
Vi har overtaget de administrative opgaver
fra 6 børnehaver og dagplejen i Houlkær/
Overlund.
På kontoret er der ansat 2 sekretærer på
deltid udover de i forvejen ansatte til at
varetage opgaverne.
Til huse på skolen har desuden 3 tilsynsførende medarbejdere samt områdelederen.
Telefonnr.
Skolen har for nogen tid siden fået nyt
telefonnr., som er 8787 2200.
Ole Birch
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Eventyrquiz
Det startede med, at vi til morgensang fik at
vide, at der var en eventyrquiz for 4. årgang.
Senere da vi kom ind i klassen modtog vi
en rød kuvert med tretten spørgsmål til alle
i hele klassen… som vi skulle svare på. Så
fandt vi de fire, der havde flest rigtige. Det
var Gry, Sæunn, Anne Sofie og Daniel =
os. Vi dystede mod de andre 4. klasser fra
Viborg Kommunes skoler. Både 4. C og 4.
A fra Houlkærskolen gik videre. Vi fik 21
point og C klassen fik 18. Det betød semifinale for begge hold, og vi blev vildt glade
og stolte.
Semifinalen blev afholdt på Møllehøjskolen. Vi skulle cykle derhen. Det var hårdt,
og vi sku` op af mange bakker!!!... Så sku`
vi ind i salen, hvor vi skulle svare på spørgsmålene om eventyr. Det var en ”sindssyg”
konkurrence…...
Til sidst gik ”The dark Histories” fra
Vestervang skole videre med flest point,

og vi sad 3 skoler i omkamp!!... der var en
skole mere der røg ud, og så var vi 2 der
hele tiden svarede ens. Hver gang grinede
alle og vi grinede med, men til sidst var
det (altså) ikke sjovt længere. Det sidste
spørgsmål, der sendte os videre var: ”Hvem
var det, der i slutningen af et eventyr,
brændte op? - det var: ”Den standhaftige
tinsoldat” - det svarede vi rigtigt på, men
de andre svarede ikke rigtigt og gik dermed
ikke videre…
Jubii - Så skulle vi i finalen. Finalen foregik
på Centralbiblioteket. I starten var vi nogle
point bagud, og vi vaklede lidt ved siden
af ”The dark histories”, Men da tiden var
gået, havde vi vundet. Vi svarede rigtigt på
spørgsmålet, hvor vi skulle lugte til noget
og svare på, hvad det var. Det var medisterpølse. Da vi vandt, blev vi selvfølgelig
mega glade og stolte. Vi fik en flot pokal
fyldt med slik.
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Kreativitet i Houlkær SFO
Julen er nu lagt helt bag os, og vi har travlt
med at fordybe os i forskellige aktiviteter.
Vi har i skrivende stund endnu ikke været
betænkt med rigtigt vintervejr og sne, så
kælketurene og sneboldkrigene har vi til
gode endnu.
I Myretuen hos de små, har vi travlt med
at bygge dukkehuse af skotøjsæsker. Det
summer i hele lokalet, når alle de små
arkitekter har travlt med at bygge stole af
små træklodser, borde af køkkenrullerør og
tapetsere med fine stoffer. Det er et stort
tilløbsstykke og vi overvejer at lave en lille
mini-udstilling af de meget flotte og kreative resultater. Det er dog ikke alt der foregår indendørs. Vi er meget glade for at lave
bål, og det er toppen hvis vi så også finder
på at lave noget spiseligt på bålet, - som
for nylig, hvor vi bagte fladbrød i de små
pander.
I Kernehuset genoptager vi en tidligere
succes. Legoræs. Der skal bygges legobi-
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ler som skal testes, justeres og testes igen,
så de opnår højst mulig hastighed. Så har
man nemlig chance for at vinde i legoræs!
Vi holder også fast i vores café, som tilbydes 1 – 2 gange ugentlig. Her varierer
vi tilbuddet fra gang til gang, så vi både
kommer omkring brød, grønt og kold eller
varm mad.
Sideløbende har vi også travlt med at forberede bedsteforældredag, som vi traditionelt
har placeret tæt på fastelavn. Det er en stor
dag, som vi glæder os meget til hvert år. I
år har vi for første gang lagt den samme
dag i begge klynger. Det er f.eks. en fordel
for de familier, der har børn i begge afdelinger. Så kan bedstefar og bedstemor nå at
besøge begge steder samme dag. Indholdet
på eftermiddagen er ikke det samme, så der
er forskellige oplevelser at hente.
På vegne af Houlkær SFO
Agnes

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

Bestyrelsesmedlemmer søges....
Til foreningens årsmøde den 19. marts 2009
er der brug for kandidater til 3 centrale poster i foreningen.
En formand, en kasserer og en næstformand.
Foreningen er på alder med bydelen, den er en paraply-organisation med en række
idrætsgrene, stabilt med omkring 1.000 medlemmer og med et dejligt anlæg med en
fin hal.
Foreningen har udfordringer og udviklingsmuligheder:
Ny hal nr. 2? Tættere samarbejde med andre øst for søerne? Og så videre.
HIF tager sit motto alvorligt; vi vil være *idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner, med omsorg for hinanden og fælles engagement!*
Houlkær Idræts Forening vil være et aktiv i området. HIF er en aktiv part i Initiativgruppen Houlkær og i Houlkær Nyt.
Fælles for posterne gælder:
- at der naturligvis vil ske indføring i opgaverne
- at det ikke forudsættes, at man selv er idrætsaktiv
(eller medlem af foreningen på forhånd)
- at meget klares over nettet, fx er bestyrelsesmødernes antal pr. år blot 6
(à 2 timers varighed).
Det er klart, at ingen forening kan bestå uden formand og kasserer!
Forhør gerne nærmere hos
kasserer Dorte Hesselholt (8667 5833 /dh@houlkaer.dk) eller
formand Henning Bruun-Schmidt (4120 1246 / hbs@houlkaer.dk).

Houlkær Idræts Forening afholder generalforsamling
torsdag den 19. marts 2009 kl. 19.30
i Houlkær hallen
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DGI-stævnet i Viborg en stor
oplevelse for basketspillere
fra hele Midtjylland
Stemningen var helt i top da Viborg Basket
HIF 1. februar 2009 gennemførte det traditionelle DGI-stævne for basketspillere
i børne/ungdomsrækkerne. I alt var 29
hold repræsenteret fra hele Midtjylland så
inklusiv trænere og andre hjælpere husede
stævnet 250-300 personer. Århus-klubben
Beder/Malling, som er en af de trofaste
klubber til Viborg-stævnet, måtte tage to
busser i anvendelse for at fragte de mange
spillere til stævnet.

pigehold. Bl.a. havde stævnet fornøjelsen
af at møde de fantastisk dygtige piger fra
Horsens.

En spændende fornyelse i forhold til tidligere var den store deltagelse fra flere

Alt i alt en fantastisk basketoplevelse – vi
glæder os allerede til næste år !
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Viborg basket var naturligvis stolte af, at
drengeholdet i år endelig kunne hjemtage den eftertragtede pokal. Også holdet
”ungsenior” klarede sig rigtig godt med en
2. plads. For de lidt yngre spillere var de
stærke Århus-hold dog alligevel for stor en
mundfuld.
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Badmintonafdelingen
Det går rimelig godt for afdelingen, der var
lidt problemer i starten af sæsonen med
brugerne af Astrohallen.
I forbindelse med renovering af tag og ventilation, kunne en del af hallen ikke bruges.
Det var afdelingen ikke bekendt med, ved
sæsonstart.

For nuværende, kan hele hallen bruges - og
der forekommer ikke vand på gulvet.
Man kunne måske forestille sig, at renovering af haller blev foretaget i perioder
(sommer), hvor de ikke bruges så meget og at brugerne informeres i tide.
Anders E. Larsen
HIF Badminton

Årets fodboldleder i Houlkær
Børge Knudsen hædret for mange års indsats i fodboldafdelingen
Houlkær Idrætsforenings fodboldafdeling
har uddelt årets lederpris.
Valget faldt denne gang på Børge Knudsen, der gennem mange år har udvist stor
entusiasme omkring udvikling af fodbold i
Houlkær.
På den baggrund er det også meget velfortjent, at netop han blev valgt til at modtage årets lederpris. En pris, der i øvrigt er
sponseret af Jyske Bank.
Børge har en del kasketter på - han er
både forældre, tilskuer, dommer, træner og
senest også formand for fodboldudvalget i
Houlkær. Med andre ord er han er én af de
personer, der ellers er mangel på i de små
fodboldklubber: nemlig de frivillige ledere,
der gerne vil gøre en forskel og udføre et
stykke arbejde til gavn for områdets børn
og unge.
Børge Knudsen har i øvrigt netop fået
nyt arbejde som salgs- og marketingschef

i Viborg FF, men fortsætter ikke desto
mindre som bestyrelsesmedlem i fodboldudvalget i Houlkær IF.

På billedet ses fra venstre Chris Stenskrog
fra Jyske Bank, Børge Knudsen og Palle
Kjær Laursen fra Houlkær IF.
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Arrangementer
Koncerter

Lørdag den 21. marts kl. 14.00
”Musikalske knaldperler og hjertesuk” Familien Buur, som spiller violin, cello, orgel og
klaver, serverer en lettere anretning af kendte toner, klassiske ørehængere og oversøiske
tonemalerier og akkompagnerer til fællessang.
Lørdag den 4. april kl. 15.00
Kormusik til påske. Viborg Koret, Viborg Kammerkor og Houlkær Kirkes egne kor medvirker.
			
Torsdag den 9. april kl. 19.30		
Skærtorsdag. Liturgisk gudstjeneste. Et til lejligheden sammensat motetkor medvirker.
			
Onsdag den 10. juni kl. 19.30
Sommerkoncert med Houlkær Kirkes Børnekor, Pigekor og Voksenkor. Der synges både
rytmisk og traditionel kirkemusik. Desuden opføres ”David”, en kirkemusical af Kis og Hans
Holm. Den lokale jazzpianist Søren Lind medvirker.

Sogneeftermiddage
Søndag 8. marts kl. 10.30 gudstjeneste
Efterfølgende debatoplæg ca. kl. 12.00 i forbindelse med en kirkefrokost.
Debatoplæg med titlen ”Tro om igen” v/sognepræst Lars Tjalve
Lars Tjalve er kendt som en levende prædikant og en fremragende fortæller - med et glimt
i øjet. Lars Tjalve prædiker ved søndagens gudstjeneste og bagefter er der kirkefrokost med
efterfølgende foredrag.
Grosbøll - sagen sendte chokbølger gennem dansk kirkeliv. Lars Tjalve var primus motor bag
bevægelsen ”PLAN B”, der støttede op omkring Thorkild Grosbøll. I PLAN B mente man, at
præsters forkyndelsesfrihed og rummeligheden i folkekirken nu var truet. I sit foredrag vil
Lars Tjalve forklare, hvorfor han mener, at vi ikke kan tro som i gamle dage - vi må tro om
igen! Derfor er Grosbølls anliggende uomgængeligt, og der er brug for at tænke om igen.
Kom og hør hvorfor og deltag i en spændende debat.
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Tirsdag den 17. marts kl. 14.30
”Ugen der forandrede verden” tilrettelagt af sognemedhjælper Tove Kallestrup, samt kirkens organist, Jens Christian Hansen. Vi går ind i påskeugen med dens små og store begivenheder. Ved hjælp af tekst, musik og billeder vil vi illustrere forløbet fra palmesøndag til
påskemorgen.
Søndag den 22. marts kl. ca. 12.00
”Mission Afrika” Efter gudstjenesten denne søndag er der arrangeret kirkefrokost. I forbindelse med frokosten har vi inviteret Anne Grethe Møller, der igennem årene har været
vores kontakt til det sundhedscenter i Bohong i Afrika som kirken har støttet. Anne Grethe
har selv arbejdet i Bohong og vil fortælle om sit arbejde. – Indtægter fra kirkefrokosten går
ubeskåret til centret.

Sogneaften
Torsdag den 16. april kl. 19.30
”Troens visdom – mit møde med religiøse ledere, v/Anders Laugesen.
Kom og mød stemmen bag DR-programmet, ”Mennesker og Tro”. Anders Laugesen har
med sin store faglige viden om kristendom og verdens religioner og med sit engagerede og
lyttende væsen formået at skabe programmer om mennesker og tro, som tiltrækker mange
lyttere og påkalder sig bred respekt. Hans journalistiske arbejde har indbragt ham en række
priser. Anders Laugesen vil ud fra overskriften ”Troens visdom” fortælle om sit personlige
møde med en række vise mænd og kvinder – herunder nogle af verdens religiøse ledere som
Dalai Lama, Desmond Tutu, Guruen Amma og ærkebiskop Anastasios.

Middag på Tværs
Næste arrangement er fredag 13. marts kl. 18.00
Her har du chancen for at komme fjerne lande og anderledes skikke på nært hold.
Formålet med vore arrangementer er, at så mange som mulig fra de etniske grupper,
der bor i Houlkær området (inklusive danskere) kan mødes og blive fortrolige med
hinanden. Der sker altid noget for både børn og voksne.
Vi spiser sammen, og det foregår som regel ved, at vi hver især bringer en lille ret mad
med.
Er du interesseret i at høre mere, så ring gerne til
Sognepræst Karsten Høgild tlf. 86 67 40 83 – 86 67 22 99 eller
til Sognemedhjælper Tove Kallestrup tlf. 20 86 11 58.
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Studiekreds

Vi mødes så vidt muligt den første tirsdag i måneden kl. 14.00, hvor der bliver et oplæg, god
tid til debat og samtale – og en kop kaffe. Alle kan være med – uanset alder, diskussionslyst
og forhåndskendskab til emnet. Der kræves ingen forberedelse forud for, at vi mødes.
Indtil sommer skal vi arbejde med Gudsbilleder i nyere danske salmer – både i og udenfor
salmebogen. Den 31. marts vil vores organist Jens Christian Hansen gennemgå, hvordan
salmemelodierne har udviklet sig.
Der er tale om et fortløbende forløb, hvor man vil få det største udbytte ved at følge studiekredsen hver gang. Man er dog også velkommen til bare at kigge forbi en enkelt gang
for at se, om det er noget for en.
Kommende datoer: 3. marts, 31. marts, 5. maj kl. 14.00
Sognepræst Karsten Høgild

Fortællegudstjenester
En onsdag om måneden holder vi fortællegudstjeneste for børn – primært mellem 3 og 10
år – og deres familier. Gudstjenesten varer ca. en halv time. Efter gudstjenesten spiser vi
pizza sammen – Prisen er 10 kr. for voksne og 5 for børn.
Vi håber på at se dig!
Kommende datoer – hver gang kl. 17.00:
18. februar v/Karsten Høgild
18. marts v/Lotte Martin Jensen
22. april v/Karsten Høgild

Morgensang

OBS! Hver fredag kl. 10.00 er der morgensang i kirken
- ti minutter til stilhed og eftertanke.
Efter morgensangen er der en kop kaffe og en småkage i våbenhuset.

Ønskekoncert en gang om måneden

Efter morgensangen synger vi fra Højskolesangbogen efter forslag
fra den sangglade forsamling.
Der er aftalt ønskekoncert følgende fredage:
den 20. februar, den 27. marts, den 24. april, den 29. maj og den 26. juni.
Organist Jens Christian Hansen
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Åben Familie
Mødes hver anden fredag kl. 18.30 – 21.30
til fællesspisning og hyggeligt samvær. Prisen er 30,- kr. pro person.
Har du lyst til at deltage, er de næste gange: den 20. februar – den 6. marts, den 21. marts,
den 3. april samt den 17. april.
Til Åben families aftener kan man blive hentet af kirkebussen ved at ringe til kirkekontoret
senest på dagen inden kl.12.00 på tlf. 86 67 40 88

Festlig Nytårskoncert i kirken
Lørdag den 3. januar kl. 14.00 slog Houlkær Kirke sine døre op, for at byde det nye
år velkomment med en festlig violin- og
orgel/klaver koncert i henholdsvis kirkerummet og våbenhuset.
Over hundrede mennesker var mødt op, for
at lytte til den tjekkisk fødte Anna Binkova
på violin og kirkens organist Jens Christian
Hansen på orgel og klaver.
Det er ikke for meget sagt, når jeg siger,
at der var en åndeløs stilhed i kirkerummet, mens man lyttede til Gluck, Brahms,
Jakob Gade og ikke mindst Dvorak, hvorefter klapsalverne regnede ned over de to
udøvende kunstnere. Jeg ved, at jeg taler
på flere menneskers vegne, når jeg siger, at
koncerten i kirkerummet snildt kunne have
varet yderligere to / tre numre.
Men lad os håbe, at vi får lov til at høre
mere til næste år.
Kirkerummet var smukt nytårspyntet af én
af vore kirketjenere, Karen Hansen, med
blomster i mange farver med glimmer på.
Som toppen på kransekagen fik vi serveret
hvidvin og kage i våbenhuset, mens Anna

Binkova og Jens Christian Hansen spillede
og underholdt os endnu en halv time.
v/kordegn, Kirsten Brocks
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Gospelworkshoppen
Houlkær kirke åbnede atter sine døre
engang lørdag den 31. januar kl.10.00 og
sluttede dagen med en koncert kl. 16.00.
Tilstrømningen iår har været helt udover
det sædvanlige, men vi ansatte her i kirken
måtte sige stop ved ca.180 tilmeldte og
mange måtte få det nedslående svar, at vi
desværre ikke havde plads til flere. Så husk

at tilmeldingen næste år begynder i starten
af dec. mdr. på kirkens hjemmeside: www.
houlkaerkirke.dk og vær i god tid for vores
maximale antal vil også næste år stoppe
ved de 180.
Gospelworkshoppen 2010 løber af stablen
lørdag den 23. januar igen med Hans Christian Jochimsen.
Kirsten Brocks

Houlkær Kirkes legestue
I Houlkær Kirkes kælderlokaler er der hver tirsdag mellem kl. 10.15 - 12.00 legestue for
børn under skolealderen med deres voksne. Det koster 30 kr. om måneden
Det er Tove Kallestrup, kirkens sognemedhjælper som står for legestuen. Tlf: 20 86 11 58
Legestuen er lukket i skolens ferier.
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Forårsmarked
i Houlkær kirke lørdag den 28. marts
Houlkær kirke byder igen velkommen til en festlig dag for hele sognet.
Dagens program:
Kl. 9.10: FDF’s juniororkester spiller op
Kl. 9.30: Morgensang i kirken ved Karsten Høgild
Kl. 9.45: Boderne åbner og cafeteriet har kaffen klar
Ca. kl. 11: Auktion. (Auktionseffekterne kan beses i lokalerne)
Kl. 11.15: Cafeteriet sælger lune frokostretter
Kl. 14.00: Markedet lukker.
Tag børnene med.
Der er bamsebod, ballonskydning, muntert køkken og flere sjove ting.
Hvis du har noget liggende– stort eller småt – som du har lyst til at videregive til loppemarkedet, syboden, kageboden, tombolaen eller … så tager vi med tak imod.
Det kan afleveres i kirken i kirkekontorets åbningstider mellem kl. 9.00 og kl. 13.00 undtagen på mandage, hvor kirken er lukket, og til og med torsdag den 26. marts.
Dagens overskud fordeles mellem kirkens julehjælp, De grønne Pigespejdere i kirken, kirkens
pigekor, Kirkens Korshærs varmestue i Viborg og det sundhedscenter i Afrika for kvinder og
børn, som kirken støtter gennem det folkekirkelige missionsselskab, Mission Afrika (tidligere
Sudanmissionen).
Vi ser frem til en festlig dag med et mylder af mennesker i kirkens lokaler.
Velkommen!

Børnepasning under Gudstjenesten
I Houlkær Kirke tager vi hånd om dit barn under gudstjenesten, så du i fred og ro kan
deltage, alt imens dit barn lytter til den samme tekst fra børnebiblen i et tilstødende
lokale.
En lille gruppe fra menigheden hygger sig på skift med børnene.
Der bliver læst, tegnet og sunget, leget med puslespil og med legoklodser.
Vi håber meget, at se jer her i kirken.
Skulle du selv ha´ lyst til at deltage i børnepasningen, er du meget velkommen til
at kontakte:
Børnepasningsudvalget v/Ingrid Malmgren, tlf: 86 67 15 19
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Vær med i kampen for en verden uden sult
Vi har brug for netop dig til at give en hånd
Den 1. marts 2009 sender Houlkær Sogn
frivillige indsamlere på gaden for at hjælpe
verdens fattigste i kampen mod sult.
Det er tiende gang at sognet er med til at
samle ind.
Resultatet fra sidste år var her i sognet
21.838 kr. På landsplan samlede 20.000
frivillige indsamlere 15 millioner kroner ind
til kampen mod aids.
Man bedes henvende sig til indsamlingsleder Ole Skærbæk tlf: 86 67 12 45 efter kl.
17.00 eller email: OSKM@vestas.com
eller til kordegn, Kirsten Brocks på tlf: 86
67 40 88 hvis man gerne vil yde en indsats
som indsamler. Indsamlingen foregår efter
gudstjenesten kl.11.30 startende med Pizza
og efterfølgende kaffe, når man kommer
tilbage efter at have gået sin rute.
Indsamlingen sker i en tid, hvor verdens
fattigste presses hårdt af stigende fødevarepriser.
Bekæmpelse af sult har været en kernesag
for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år.
Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på
sult.
Daglig udmarvende sult er en livsbetingelse
for 850 millioner mennesker kloden over.
Sulten påvirker mennesker fysisk, mentalt
og åndeligt. Sulten gør det umuligt at leve
et aktivt liv. Et underernæret barn kan hverken lege eller lære. Er barnet underernæret
gennem længere tid, tager både hjernen og
immunforsvaret skade.
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”Vi ønsker en verden uden sult. Derfor
sender vi indsamlere på gaden den 1.
marts,” siger indsamlingsleder Ole Skærbæk i Houlkær Sogn.
I år håber vi at give endnu flere mennesker
mulighed for at gøre verden til et lidt bedre
sted, blandt andet ved også at sende indsamlere til søndagsåbne butikker.
Vær med i kampen for en verden uden sult!
Meld dig allerede nu som indsamler den 1.
marts - se ovenstående telefonnumre.

Gudstjenester
Februar

Søndag den 22. kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste
Karsten Høgild

Marts
Søndag den 1. kl. 10.30
Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling
(se nærmere inde i bladet)
Lotte Martin Jensen
Søndag den 8. kl. 10.30
Karsten Høgild og Lars Tjalve
Søndag den 15. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 22. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

HOULKÆR KIRKE
April
Søndag den 5. kl. 10.30
Palmesøndag
Karsten Høgild
Torsdag den 9. kl. 19.30
Skærtorsdag
Måltidsgudstjeneste
Karsten Høgild
Fredag den 10. kl. 10.30
Langfredag
Lotte Martin Jensen
Søndag den 12. kl. 10.30
Påskedag
Karsten Høgild
Mandag den 13. kl. 10.30
2. Påskedag
Lotte Martin Jensen

Søndag den 29. kl. 10.30
Karsten Høgild
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DET SKER...
18/2
20/2
20/2
25/2
1/3
6/3
8/3
13/3
17/3
17/3
18/3
19/3
21/3
21/3
22/3
27/3
31/3
3/4
4/4
16/4
17/4
22/4
24/4
28/4

kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 18.30
kl. 19.00
kl. 12.00
kl. 18.30
kl. 12.00
kl. 18.00
kl. 14.30
kl. 19.00
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 14.00
kl. 18.30
kl. 12.00
kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 18.30
kl. 15.00
kl. 19.30
kl. 18.30
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 9.10

Fortællegudstjeneste
Morgensang/ønskekoncert - Kirken
"Åben familie" - Kirken
Repræsentantskabsmøde i Initiativgruppen Houlkær - Skolen
Sogneindsamling - Kirken
"Åben familie" - Kirken
Efter gudstjenesten, "Tro om igen" foredrag v/sognepræst Lars Tjalve
Middag på Tværs, - Kirken
"Ugen der forandrede verden" - Kirken, Tove K. og Jens Chr. H.
Årsmøde i SuperBrugsen Houlkær - Kirkens mødelokale
Fortællegudstjeneste - Kirken
HIF generalforsamling i hallen
"Musikalske knaldperler og hjertesuk" - Kirken
"Åben familie" - Kirken
Kirkefrokost/Foredrag om "Mission Afrika"
Morgensang/ønskekoncert - Kirken
Studiekreds - Kirken
"Åben familie - Kirken
Kormusik til Påske - Kirken
"Troens visdom" mødet med religiøse ledere- Kirken
"Åben familie" - Kirken
Fortællegudstjeneste - Kirken
Morgensang/ønskekoncert - Kirken
Forårsmarked - Kirken

Go'nat idræt i Houlkær
2009: 21/2, 28/3, 25/4, 26/9, 31/10
Alkoholfrit diskotek:
2009: 27/2, 12/6, 11/9, 13/11

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk
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