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AKTUELT I OMRÅDET

Svært farvel til rar bestyrelse
Formand Carsten Marcussen takker af på Initiativgruppen Houlkærs årsmøde 26. februar
- Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne
igen: Initiativgruppen Houlkær er både den
fornøjeligste – og den rareste – bestyrelse,
jeg nogensinde har været medlem af.
- Vi spilder aldrig tiden på at diskutere,
hvad der er gået galt – og på at give hinanden intern kritik. Til gengæld kan man
altid føle sig sikker på at få et skulderklap,
hvis man i det mindste har forsøgt at sætte
noget nyt i gang.

- Det var der mange andre bestyrelser, der
kunne lære noget af, erklærer Initiativgruppens mangeårige frontfigur, menighedsrådsformand Carsten Marcussen.
Umiddelbart ikke et udsagn, der lader
antyde, at der er et formandsskifte på vej
i den fælles paraplyorganisation for Houlkær-området.
Ikke desto mindre har det gennem længere
tid ligget i luften, at Initiativgruppen Houlkærs årsmøde torsdag 26. februar bliver det

Carsten Marcussen er netop blevet genvalgt som menighedsrådsformand for endnu en to
års-periode, men arbejdet som formand for Initiativgruppen Houlkær vælger han nu at
prioritere fra. Hvem der kommer til at afløse Carsten Marcussen som kirkens repræsentant i
Initiativgruppen var endnu ikke afklaret ved redaktionens slutning.
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sidste med Carsten Marcussen for bordenden.
- Det har bestemt ikke været nogen let
beslutning, men jeg har altså også nogle
andre ting, som jeg gerne skal nå i de kommende år.
- Forudsætningen for dét er, at jeg prioriterer nogle andre ting fra, og én af ting
– ja, det er altså desværre arbejdet i Initiativgruppen Houlkær, lyder det med
beslutsomhed i stemmen fra den afgående
Initiativgruppe-formand.
Mange fingeraftryk
Carsten Marcussen blev første gang valgt
til menighedsrådet i 1988 – endnu inden
Houlkær havde fået en ”rigtig” kirke – og
stort set lige siden har han været med i
arbejdet for at ”gøre Houlkær til et bedre
sted at bo”.
Først som medlem af bestyrelsen bag
”Houlkær Nyt”. Siden – efter sammensmeltningen af Houlkær-gruppen og Houlkær Nyt-organisationen – som formand for
det ”nye”, fælles talerør: Initiativgruppen
Houlkær.
I løbet af Carsten Marcussens formandstid
har Initiativgruppen været med til at sætte
utallige små – og enkelte lidt større - fingeraftryk i Houlkær.
Det lokale svar på en borgerforening er af
Viborg Kommune blevet taget med på råd i
mange forskellige sammenhænge.
Og helt aktuelt har Initiativgruppen Houlkær en stor finger med i spillet i forbindelse
med etableringen af et nyt madpakkehus
og to nye shelters i Granada-skoven.
- Det er da i hvert fald et helt konkret resultat af de forskellige udviklings-initiativer, vi
har taget gennem årene, konstaterer den

nu snart fhv. Initiativgruppe-formand.
Den særlige ”Houlkær-ånd”
Initiativgruppens allerstørste succes er
dog – ifølge Carsten Marcussen – at det
igennem alle årene er lykkedes at holde
fast i den særlige ”Houlkær-ånd”, som
har præget området, lige siden de allerførste boligblokke og parcelhuse i 1970erne
begyndte at skyde op på bakketoppene øst
for Nørresø.
- Lige fra bydelen blev etableret, har der
i Houlkær været en unik tradition for at
arbejde sammen på tværs – og finde fælles
løsninger.
- Aller bedst illustreret ved Houlkær Nyt,
som det trods alle økonomiske vanskeligheder er lykkedes at bibeholde som et fælles
talerør for området. Takket være skiftende
redaktionsmedlemmer og et stort antal frivillige distributører.
- Houlkær Nyt står for mig som det klareste
symbol på samarbejdet mellem kirke, skole,
idrætsforening, boligselskab – og områdets
øvrige institutioner. Et samarbejde, som på
mange måder er med til at gøre Houlkærområdet til noget helt specielt.
- Som eksempel kan jeg bare nævne omorganiseringen af konfirmandundervisningen, der mange andre steder har fået både
præster og menighedsråd til nærmest at
”gå i koma”.
- Helt i Houlkærs ånd er det ikke et emne,
der har givet anledning til den store dramatik her i området.
- Det tror jeg i høj grad kan tilskrives
vores mangeårige tradition for at sætte os
sammen – og ikke fra starten grave os ned
i hver vores skyttegrav, fremhæver Carsten
Marcussen.
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Generationsskifte i gang
Udover formanden har Initiativgruppen
Houlkær inden for det seneste år også
måttet tage afsked med Charlotte Lund,
som igennem flere år har været Boligselskabet Viborgs repræsentant i det fælles
samarbejdsorgan.
Og i en ikke alt for fjern fremtid må det
også forudses, at yderligere et par veteraner
som skoleinspektør Ole Birch og fhv. Houlkær IF-formand Henning Bruun-Schmidt
siger ”Farvel” til arbejdet i Initiativgruppen.
Unægteligt noget af et generationsskifte i
en bestyrelse, som ellers op gennem dette
årtusinde har været kendetegnet ved en
stort set uændret person-besætning.
Og – ved første øjekast – derfor også en
noget bekymrende udvikling i en organisation, der ellers ikke ligefrem plejer at
trække mange Houlkær-borgere af huse til
sine årsmøder.
Personligt er Carsten Marcussen dog ikke så
urolig for Initiativgruppens fremtid.
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- Selvfølgelig er det da afgørende vigtigt,
at også en kommende skoleinspektør på
Houlkærskolen har blik for de særlige værdier, der kendetegner Houlkær-området i
dag.
- Men når det så i øvrigt er sagt, så er jeg
– alt i alt - ganske fortrøstningsfuld på Initiativgruppens vegne.
- Når jeg takker af, træder der jo bare en
ny menighedsrådsrepræsentant i mit sted.
Og det samme gør sig -ifølge vedtægterne
- gældende for skolens, boligselskabets og
idrætsforeningens repræsentanter.
- Dermed har vi – som udgangspunkt – et
noget mere solidt fundament end en traditionel borgerforening, hvor hele bestyrelsen
er valgt på den ordinære generalforsamling.
- Og for resten så fornemmer jeg da også
hos den yngre generation i Houlkær en klar
bevidsthed om, at Houlkær-området er
noget helt specielt – og at dét er noget,
vi som lokalsamfund fortsat skal forsøge at
værne om, lyder afskedsreplikken fra den
afgående Initiativgruppe-formand.

AKTUELT I OMRÅDET
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
Torsdag den 26. februar kl. 19.00 på Houlkærskolen
Få indflydelse på dit lokalområde!
Ved mødet vil initiativprisen Houlkær 2015 blive uddelt.
Repræsentantskabsmødet indledes med et indlæg ved byrådsmedlem
Marianne Aaris Andersen om lokalpolitik
Repræsentantskabmødet afholdes jf. § 8 i foreningens vedtægter med flg. dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for årets virksomhed
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2014 til godkendelse
Budget for år 2015
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor samt revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. Afstemning sker ved
simpel flerstemmighed. 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
Tlf. 4070 5885
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Distributionstjans går i arv
Efter at have været med i Houlkær Nyts budkorps lige siden starten i 1993 har Karla
Pedersen nu givet stafetten videre til sin søn
- Benene vil desværre ikke længere, som
jeg gerne vil, lyder det modstræbende fra
snart 84-årige Karla Pedersen.
I fremtiden vil det derfor i stedet være
sønnen, Ole, der står for udbringningen af
Houlkær Nyt i Houlkærparken, på Medieskolerne og på Viborg Gymnasium og HF.
Karla Pedersen har ellers gennem mange
år været en af veteranerne i Houlkær Nyts
uddelerkorps.
Ja, faktisk har hun været med lige siden
det allerførste nummer af bladet udkom i
efteråret 1993, og det var bl. a. også denne
store vedholdenhed, som i 2009 udløste
Initiativgruppen Houlkærs ”Initiativpris”.
- Lige i starten stod jeg for uddelingen
langs hele Fristruphøjvej. Det var jeg en
smule træt af – men at uddele de cirka
200 blade i Houlkærparken. Det er nu ikke
noget at snakke om, når bentøjet ellers
arter sig.
- Alle postkasserne sidder jo efterhånden
i stueplan, så man skal ikke engang rende
på trapper, konstaterer den mangeårige
beboerblads-distributør med vanlig midtjysk sindighed.
Alt i alt består Houlkær Nyts aktuelle budkorps af knap 30 personer.
Frivillige, som typisk er rekrutteret af bydelens beboerforeninger til at stå for bladomdelingen i det lokale kvarter.
Største rute - målt på antallet af blade er Charlotte Lunds rute i Houlkærvænget
langs med Odshøjvej. Den omfatter ikke
færre end 337 blade.
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Herefter følger Karla Pedersens ”gamle”
rute i og omkring Houlkærparken med i alt
230 blade.
En rute, som ”distributionschef” Niels
Ebdrup på forhånd havde frygtet, det
måske godt kunne blive svært at få besat,
men som Karla nu altså selv har fundet en
naturlig afløser til.
- Jeg gruer altid lidt, når der er én i omdelerkorpset, der siger stop, men når det
kommer til stykket, så går det erfaringsmæssigt alligevel rimelig let med at finde
afløsere, konstaterer Niels Ebdrup, som selv
i sin tid overtog hvervet som hovedansvarlig for Houlkær Nyt-distributionen fra børnehaveklasselærer og præstehustru, Else
Nielsen.
Omdelerne af Houlkær Nyt er generelt særdeles trofaste, og det er således temmelig
usædvanligt, at to uddelere vælger at sige
stop på én gang – som det er sket lige her
omkring årsskiftet.
Udover Karla Pedersen har også den hidtidige blad-distributør i området Elmevangen-Højvangen-Asmildvej valgt at takke af.
- Og denne rute er der endnu ikke fundet
nogen permanent afløser til, annoncerer
Niels Ebdrup stilfærdigt.
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Tidl. OL-deltager i front for nyt,
ambitiøst Houlkær-projekt
Målet er at få etableret en asfalteret BMX-, skateboard- og rulleskøjtebane på det ledige
græsareal ved Houlkærhallen
Skandinaviens eneste asfalterede BMXbane. En bane, hvor rulleskøjteløbere, skateboardkørere, BMX-cyklister og børn på
løbehjul kan boltre sig side om side – til
fælles fornøjelse. Et trækplaster for BMXentusiaster fra nær og fjern. Og måske en
oplagt ramme om den næste børnefødselsdag.
Ideerne og visionerne står nærmest i kø,
når det handler om den nye multibane,
som Klub ”Gården” har sat sig i spidsen
for at få etableret ved Houlkærhallen – på
græsarealet syd for den indhegnede kunstgræsbane.

Idemanden bag den nye BMX-bane, klubpædagog Henrik Baltzersen, er selv tidligere BMX-elitekører på olympisk niveau.
Her er han fotograferet på arealet, hvor
banen efter planen skal ligge.

Idémand bag projektet er klubmedarbejder
Henrik Baltzersen – selv tidligere BMX-elitekører og OL-deltager i Beijing.
- Jeg ved fra mig selv, hvor meget sporten
har betydet for mig socialt, og jeg er overbevist om, at hvis vi får en asfalteret bane
lige her midt i Houlkær, hvor de unge er, så
vil den kunne skabe en masse fælleskab og
netværk, siger han.
Umiddelbart kan det måske godt lyde lidt
risikabelt slippe Houlkær-ungdommen løs
på en asfalteret bane med bump, skarpe
sving og andre forhindringer, men ifølge
Henrik Baltzersen så er asfalt faktisk et sikrere underlag end grus.
Samtidig med at der så også er flere forskellige brugergrupper, der kan få fornøjelse af en asfalteret bane, fremhæver han.
Politisk opbakning
Prisen for at etablere en asfalteret BMXbane med flere anvendelsesmuligheder på
det 30 x 50 meter store græsareal vest for
Houlkærhallens parkeringsplads, skønnes
som udgangspunkt at være cirka 700.000
kroner.
Hertil skal sandsynligvis lægges udgifter til
etablering af et lysanlæg – og måske også
til et lille træhus, der kan være med til at
danne ramme om det sociale samvær.
Pengene til projektet håber Klub ”Gården”
– i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat, skolen, hallen og idrætsfor9
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eningen i Houlkær – at kunne finde i form
af kommunale støttekroner, fondsmidler
og private donationer fra beboerne i Houlkær-området.
Og udsigten til en kommunal ekstraudgift
var i hvert fald ikke noget, der afskrækkede det lokale byrådsmedlem Marianne
Åris Andersen (S), da hun tirsdag 13. januar
blev præsenteret for planerne ved et informationsmøde, hvor også flere af de andre
involverede parter var til stede.
- Min spontane reaktion er, at der er tale
om et utroligt spændende projekt, som jeg
rigtig gerne vil være med til at forsøge, om
jeg kan være med til at påvirke politisk.
- Banen vil få en helt fantastisk placering
i området – og ligger fint i forlængelse af
den store integrationsindsats, som i forvejen udfolder sig i Houlkær.
- Så selvfølgelig er det lige præcis her den
skal ligge, lød det med entusiasme i stemmen fra den socialdemokratiske byrådspolitiker.
Jo før, desto bedre
Planerne om en asfalteret BMX-, skater- og
rulleskøjtebane midt i Houlkær blev første
gang præsenteret i en artikel i Viborg Nyt
mellem jul og nytår.

I forbindelse med informationsmødet 13.
januar kom der yderligere en række nye
ideer og input på banen, og nu forestår så
i øvrigt hele arbejdet med at konkretisere
projektet – og overbevise fonde, embedsmænd, lokalpolitikere og andre potentielle
sponsorer om, at banen i Houlkær er værd
at støtte.
- Håbet er, at vi i heldigste fald allerede kan
komme i gang med at etablere banen i år.
- Og under alle omstændigheder: Jo før,
desto bedre.
- Henrik er virkelig en kapacitet på området – og hans gode kontakter til hele BMXmiljøet kan forhåbentlig være med til at
hjælpe os her i projekterings- og financerieringsfasen.
- Samtidig er der for mig heller ingen tvivl
om, at det for Houlkær-området generelt
vil være rigtig sundt, hvis vi i fællesskab
kan få stablet sådan et projekt på benene,
lyder det fra lederen af Klub ”Gården”,
Gitte Scharf Gaml.
Rent planlægningsmæssigt er der intet til
hinder for, at planerne kan realiseres.
Området ved Houlkærhallen er i forvejen udlagt til aktiviteter – i stil med den
påtænkte, asfalterede BMX-, skateboardog rulleskøjtebane

Sådan omtrent forestiller initiativtagerne fra Klub Gården sig, at den nye, asfalterede BMX-,
skateboard- og rulleskøjtebane ved Houlkærhallen kunne komme til at tage sig ud.
10
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”Gården” trives
– lige midt i det hele
Tilfreds klubleder gør status efter det første år i de nye omgivelser ved Houlkærhallen
Kommunal forudseenhed – eller bare ”en
heldig hånd”. Kald det, hvad du vil.
Uanset hvilken synsvinkel man vælger at
anlægge, kan det i dag konkluderes, at det
var en helt rigtig beslutning at flytte Klub
”Gården” i Houlkær til den nuværende placering ved Houlkærhallen. Og at gøre dét
netop for et år siden, så de fysiske rammer
var helt up-to-date, da den nye skolereform trådte i kraft i sensommeren 2014.
- Også her i Houlkær har vi da bestemt
kunnet mærke, at skoledagene er blevet
længere, og at der på den baggrund er
nogle enkelte familier, der har valgt fritidsklubben fra i eftermiddagstimerne.
- Men tendensen har slet ikke været så
voldsom, som man måske på forhånd
kunne have frygtet. Og dét tror jeg i høj
grad skyldes, at klubben nu ligger ”lige
midt i det hele”. Og at vi var klar til at åbne
i de nye omgivelser allerede for et år siden
– og ikke først i år.
- Netop fordi vi nu ligger lige klos op ad
skolen, føles det langt mere naturligt for
børnene lige at kigge indenfor og tjekke,
hvad der mon står på menuen i dag. Eller
for at få et lille kram og en snak med en
af vore pædagoger oven på en skoledag,
hvor der måske har været et eller andet, der
har drillet, vurderer leder af Klub ”Gården”,
Gitte Scharf Gaml. Omtrent på årsdagen for
den officielle åbning af Houlkærs nye fritids- og ungdomsklub.

Samarbejde på tværs
Selvfølgelig har klubben også tidligere
arbejdet sammen med skolen, SFOen,
hallen – og de forskellige andre aktører i
lokalområdet.
Men Gitte Scharf Gaml lægger ikke skjul
på, at samarbejdet helt klart er blevet
intensiveret, efter at Klub ”Gården” nu – så
at sige – er blevet placeret lige i hjertet af
Houlkær.
- Eksempelvis kan jeg nævne, at vi i dag
har et udvidet samarbejde med skolen om
understøttende undervisning for eleverne i
sprogklasserne, ligesom vi i området samarbejder om organisering af flexidræt – og
om forhåbentlig at få etableret en asfalteret BMX-bane på arealet vest for hallens
P-plads.
- Sammen med Bydelsmødrene har vi
oprettet en madklub for både danske og
etniske børn og deres mødre med henblik
på at udbrede kendskabet til klubben i
lokalområdet.
- Og sammen med ungdomsskolen og Det
Boligsociale Fællessekretariat har vi udbudt
et wellness-hold KUN for piger, opremser
Gitte Scharf Gaml.
Forældre altid velkomne
Mange etniske familier står umiddelbart
lidt usikre over for, hvad der egentlig indebærer at gå i fritids- og ungdomsklub.
Men dét har både wellness-holdet og mad11
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klubben i nogen grad været med til at
afmystificere, vurderer Gitte Scharf Gaml.
Et andet nyt initiativ, som klubben derimod
ikke havde synderlig stor succes med, var et
zumba-hold for børn og forældre.
- Vi syntes egentlig selv, ideen var god –
men måtte hurtigt erkende, at det i børnenes øjne åbenbart ikke er særlig fedt at gå
til zumba sammen med far eller mor.
- Men det skal nu da for resten ikke afholde
os fra at prøve noget lignende en anden
gang – måske i en lidt anden form, bemær-

ker Gitte Scharf Gaml.
Under alle omstændigheder kunne klubpædagogerne i Houlkær godt tænke sig, at
der i det daglige var endnu flere forældre,
der benyttede lejligheden til lige at kigge
inden for – og få en snak med personalet
om løst og fast i klubben.
- Vi er altid glade, når der er nogen, der
kigger ind. Og forældrene skal i hvert fald
vide, at de altid er velkomne – og at de ikke
skal føle sig til ulejlighed, betoner Gitte
Scharf Gaml.

Nye legepladser
i Lyngens Børnehuse
Både i Hedely og Hobbitten har legepladserne fået et markant løft
Piratskibe, heste og et nyt mudderkøkken
er i løbet af efteråret rykket ind på legepladserne ved Lyngens Børnehuses to afdelinger i Houlkær, Hedely og Hobbitten.
Legepladserne er blevet renoveret i den helt
store stil, efter at Viborg Kommune i foråret 2014 bevilgede to millioner kroner om
året i fire år til renovering af legepladser på
dagtilbuds- og skoleområdet.
Lyngens Børnehuse fik tilsammen 1,2 millioner kroner til nyindretning af institutionernes legepladser, efter at kommunens
legepladskonsulent havde lavet en samlet
vurdering af alle legepladser i kommunen,
fortæller leder af Lyngens Børnehuse, Evan
Mark.
- Det har vi ønsket i mange år. Vi har haft
et dynamisk og aktivt forældreråd, der har
arbejdet hårdt for sagen i årevis, så det var
12

dejligt, da det gik igennem, konstaterer
han.
Ved Hedely blev den eksisterende legeplads
ryddet helt og bygget op fra grunden. Ved
Hobbitten var arbejdet knapt så omsiggribende, da det kun var en del af legepladsen, der skulle renoveres.
- Vi er SÅ tilfredse, siger Trine Nielsen
og Trine Luther fra Lyngens Børnehuse,
Hedely.
De synes, de har fået endnu mere, end de
på forhånd havde turdet håbe på. De havde
ønsket et nyt piratskib og gode gynger,
men ingen havde eksempelvis tænkt på at
ønske sig heste. Bagest på legepladsen står
nu to heste af træ med trug og det hele, og
hestene har allerede vist sig meget populære hos børnene.
Gyngerne er også blevet meget bedre, og
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der er en helt anden sammenhæng i legepladsen nu, synes Trine Nielsen og Trine
Luther. Blandt andet fordi alt nu er lavet i
robenietræ.
Lyngens Børnehuse havde selv i forvejen
formuleret en række ønsker til indholdet
af legepladserne. I en licitation bød firmaer
ind med forslag, og Park og Landskab fra
Randers kom med det tilbud, der passede
bedst.
I september ryddede firmaet hele legepladsen ved Hedely, og børn og pædagoger
måtte de følgende måneder bruge legepladser i nærområdet, tage på ture og i
det hele taget finde på alternativer til deres
egen, tomme legeplads.
De dage, børnene blev hjemme, var underholdningen dog også helt i top.

- Der er ikke noget som en gravemaskine,
når man er i den alder, smiler Evan Mark.
Legepladsen i Hedely stod færdig i december og blev behørigt indviet. Der mangler
stadig et par småting – en tredje hest og
en køretunnel blandt andet - men ellers er
legepladsen færdig og bruges allerede flittigt af både børnehavens børn og gæstedagplejens små.
I Hobbitten er renoveringen foregået i
etaper, og legepladsen har kun været delvist lukket i perioder. Men også her er der
kommet masser af nyt til. Hobbitten har
således fået nye legehuse, bålsted og rutsjebane. Og der er kommet sandkasse med
læsejl og et piratskib.
- Vi kan virkelig være stolte af vores legepladser nu, konkluderer Evan Mark.

Den helt nye legeplads i Lyngens Børnehuse, Hedely, bliver indviet af børn og begejstrede
pædagoger. Legepladserne i Lyngens Børnehuses to afdelinger er tilsammen blevet renoveret for 1,2 millioner kroner i løbet af efteråret.
13
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Klar til et nyt bagagerumsmarked
Lørdag 7. marts vil der igen være mulighed
for at gøre en god handel i Houlkærhallen
– og måske ved samme lejlighed få ryddet
lidt op i gemmerne.
Oven på to vellykkede markeder i 2014
er ”Houlkær Bagageumsmarked” nærmest blevet en tradition, og igen i denne
omgang er det de to lokale ”kræmmerveninder”, Mie Jørgensen og Line Sjørring, og
deres bedre halvdele, der inviterer.

Stadepladserne kan enten bestilles via
bagagerumsmarkedets Facebook-side –
eller på tlf. 29891075.
Og erfaringerne viser, at der i alt er plads til
små 70 stande i Houlkærhallen.
De deltagende kræmmere vil på dagen
kunne få adgang til hallen fra kl. 6.30.
Selve bagagerumsmarkedet er åbent for
publikum i tidsrummet fra kl. 8.30 til kl.
15.

Få ryddet op
– og støt et godt formål
Genbrugs-team i kirken efterlyser gode effekter til salg på forårsmarked 21. marts
Ligger du inde med jordisk gods, som du
alligevel pønser på at skille dig af med
inden for den nærmeste fremtid, så ha’
venligst Houlkær Kirkes forårsmarked i tankerne….
Sådan lyder den fælles opfordring fra Børge
Iversen, Ole Skærbæk og Peder Hansen –
tre af d’herrer, som gennem en årrække har
stået for organiseringens af forårsmarkedets genbrugsbod.
Børge Iversen har været med længst – lige
fra det allerførste forårsmarked i den nyopførte kirke i 1994 - og han mener tydeligt at kunne konstatere, at der op gennem
årene er blevet stadig større konkurrence
om de gode genbrugsting.
- Nye genbrugsbutikker skyder frem. Kommunens genbrugsplads holder åbent syv
dage om ugen. Og folk er måske også
14

Forårsmarkedets genbrugsbod har sin faste
plads i kirkens mødelokale. Her er tre af
herrerne bag genbrugsboden, Børge Iversen, Peder Hansen og Ole Skærbæk, på
smugkig i lokalet – sådan som det ser ud
til hverdag.
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generelt blevet mere utålmodige, når det
handler om at skille sig af med de ting, som
de ikke længere selv har brug for.
- I hvert fald oplever vi, at der i de senere
år er blevet stadig længere mellem de rigtig
gode ting i vores genbrugsbod på forårsmarkedet – og dét, synes vi naturligvis, er
en skam, når nu overskuddet går til så godt
et formål.
- Derfor har vi i år besluttet, at vi gerne vil
slå et ekstra slag for at få folk her i Houlkær til at tænke på forårsmarkedet, hvis de
alligevel står overfor at skulle have ryddet
op i gemmerne, forklarer Børge Iversen.
Møbler og tøj frabedes
Af pladsmæssige hensyn er kirkens genbrugs-team ikke interesseret i store møbler.
Og tøj indgår traditionelt heller ikke i varesortimentet.
- Det, vi er interesseret i, er først og fremmest mindre brugsting, nips og den slags,
betoner Peder Hansen.
De forskellige genbrugs-effekter kan afleveres i kirken i perioden fra 2. marts og
frem til selve forårsmarkedet 21. marts.
Effekterne bliver i første omgang stuvet
sammen i kælderen - eller hvor kirketjener
Jens Aage Jensen ellers kan finde plads.
Selv træder genbrugsholdet først for alvor i
aktion dagen inden forårsmarkedet.
Først skal der stilles op og sættes priser på
de forskellige slagvarer – og lørdag efter
markedet skal det hele pilles ned igen,
hvorefter de overskydende effekter kommer
Spildopmagerne til gode.
- Vi plejer som regel at supplere hinanden
rigtig godt. Ole er eksempelvis den, der har
bedst styr på, hvad de enkelte ting er værd,
og vores fjerdemand, Knud Møller – han er

en rigtig handelsmand, der godt kan lide at
forhandle med kunderne, fremhæver Børge
Iversen.
Først på dagen er herrerne i genbrugsboden sædvanligvis ikke så nemme at handle
med, men i takt med at dagen skrider frem,
kan det godt hænde, at de er lidt mere tilbøjelige til at give afslag i priserne.
- Vi ved jo, at omsætningen i hver enkelt
bod bliver offentliggjort, når vi om eftermiddagen samles til fælles kaffebord efter
forårsmarkedet. Og så vil man jo helst
præstere et resultat, som i hvert fald ikke
er dårligere end året før, pointerer Peder
Hansen.
Overskuddet fra salget i genbrugsboden
ligger typisk i størrelsesordenen 2000-3000
kroner, og sammenlagt plejer forårsmarkedet i kirken at give et overskud på den gode
side af 30.000 kroner.
Pengene bliver traditionelt fordelt til en
række gode formål – både lokalt og internationalt.
Sidste år blev overskuddet eksempelvis fordelt mellem de grønne pigespejdere i Houlkær, kirkens børnekor, Kirkens Korshærs
varmestue og et sundhedscenter for kvinder og børn i Centralafrika.
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Travl start for ny altmuligmand
Gammel Viborg-dreng er ”vendt hjem” til det midtjyske
– og har fået job som Houlkærs nye kirketjener
Den opmærksomme kirkegænger har
utvivlsomt allerede bemærket dét i forbindelse med julens mange gudstjenester – og
andre kirkelige arrangementer: Houlkær
Kirke har for nylig fået en ny medarbejder.
Jens Aage Jensen (55) tiltrådte 1. november som ny kirketjener – netop som kirken
gik ind i sin måske travleste årstid i hele
året.
- Det var lige på og hårdt – men det er
netop også noget af dét, der tiltaler mig
ved arbejdet: Der er ikke ret mange dage,
der er ens.
- I nogle perioder går meget af tiden med
kirkelige handlinger. På andre tidspunkter

At være kirketjener er et alsidigt job, som
spænder lige fra klokkeringning til græsslåning. Her er Jens Aage Jensen fotograferet
på kontoret – i færd med planlægningen af
dagens arbejde.
16

er det de forskellige praktiske funktioner,
der fylder mest, konstaterer Jens Aage
Jensen.
Den nye kirketjener i Houlkær stammer
oprindelig fra Viborg, men har i de seneste
14 år været bosat i Københavns-området.
Størstedelen af sit arbejdsliv har han arbejdet med telefoni – først i Jysk Telefon og
senere i TDC – men i de seneste tre år har
han arbejdet som kirketjener i Store Magleby på Amager. På den baggrund var Jens
Aage Jensen heller ikke sen til at lægge
billet ind, da der pludselig viste sig en ledig
kirketjener-stilling i Houlkær – få måneder efter at han selv var vendt tilbage til
Viborg.
- Jeg kan rigtig godt lide den fleksibilitet
– og de frihedsgrader – der ligger i kirketjenerjobbet.
- Mange tror fejlagtigt, at en kirketjener er
det samme som en kirkesanger, men i virkeligheden er der vel nærmest tale om en
viceværtsfunktion.
- Den ene dag køber du kaffe og burgerboller ind til en gospelworkshop. Næste
dag er det måske rengøringen, der dominerer – og til sommer kommer tiden bl. a.
til at gå med at slå græs.
- Alt i alt er der tale om et meget alsidigt
job, hvor du kommer rigtig langt med
planlægning og overblik – og med i det
hele taget at være på forkant med begivenhederne, forklarer Houlkær Kirkes nye
altmuligmand.
Meget af tiden er her i starten gået med
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at sætte sig ind i, hvordan de forskellige
arbejdsopgaver hidtil er blevet løst, men
allerede efter to-tre måneder er Jens Aage
Jensen også begyndt at sætte sit eget personlige præg på kirkens hverdag.
Den gammeldags gulvsvaber er godt på vej
til at blive fortrængt af en robotstøvsuger,
og den nye kirketjener er ligeledes i fuld
gang med at undersøge mulighederne for
at nedbringe kirkens el-forbrug.

- De nuværende elektriske installationer
er typisk fra dengang, kirken blev bygget
i 1992.
- Jeg er overbevist om, at der her i 2015
vil være penge at spare ved – i højere grad
- at gå over til censorer og LED-lys, lyder
det med entusiasme i stemmen fra den nye
kirketjener.

Posterne fordelt i menighedsråd
Kontinuititeten går ikke helt fløjten, selv
om det nye menighedsråd i Houlkær består
af fem nyvalgte – og kun tre gengangere.
Det ligger fast, efter at de otte menighedsrådsmedlemmer sidst i november var
samlet for – i al fordragelighed – at fordele
de forskellige arbejdsopgaver imellem sig.
Carsten Marcussen fortsætter som formand, Anni Norsk bliver siddende som
næstformand, og Peder Hansen vil også
i den kommende to års-periode varetage

hvervet som kirkeværge.
Ny menighedsrådskasserer er Willem Marinus van der Schaft, og opgaven som kontaktperson til kirkens personale vil i de
kommende to år ligge hos Solveig Stilling
Yde.
Foruden de fem allerede nævnte sidder også
Bente Karin Pedersen, Ellen Wichmann og
Sten Vestergaard i menighedsrådet.
Suppleanter er Jan Erik Hedemand og
Debora Kleist Stentz.
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Brug en formiddag på
verdens fattigste

Sidste år blev der i Houlkær indsamlet godt 18.000 kr. i forbindelse med
sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
I år er målet at bidrage med et endnu højere beløb
Søndag 8. marts 2015 deltager Houlkær
sogn igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling til gavn for verdens fattigste.
Nogle mennesker lever i fattigdom af
naturskabte årsager. Det kan være tørker,
oversvømmelser eller jordskælv, der har
skabt nøden. Ofte er det dog forhold
skabt af os mennesker, der enten er den
direkte årsag eller medårsag til fattigdom.
Det gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5
millioner dalitter – også kaldet kasteløse –
fastholdes i fattigdom på grund af mange
generationers diskrimination mod dem.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens
fattigste; med akut nødhjælp efter katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for at
bekæmpe sult samt fortalerarbejde lokalt
og internationalt for at forbedre forholdene for særligt udsatte grupper som f.eks.
kasteløse.
Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom,
og det går faktisk bedre i udviklingslandene, end mange tror. Ekstrem fattigdom
er halveret siden 1990, og det betyder, at
der nu er 700 millioner færre mennesker,
der lever under FN’s fattigdomsgrænse end
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for 25 år siden. Desværre er der dog stadig
1,2 mia. mennesker, der lever i ekstrem fattigdom.
Sogneindsamlingen 8. marts indbefatter i
alt 1.300 sogne og 20.000 frivillige over
hele landet. Heriblandt altså også Houlkær
Sogn.
- Når vi har valgt at bruge en halv søndag
på sogneindsamlingen igen i år, er det
fordi, vi virkelig føler, at vi gør en forskel
for flere fattige familier, som har brug for
det.
- Samtidig er dagen en rigtig god oplevelse
for vores konfirmander og unge mennesker, der lærer, at det nytter noget at gå
sammen for at gøre en forskel for andre
mennesker, siger indsamlingsleder Anne
Verner Hansen.
Sidste år samlede 20 indsamlere i sognet
18.054 kr. ind, og Anne Verner Hansen
håber at samle endnu mere ind i år.
Man kan melde sig som indsamler hos
Anne Verner Hansen på tlf. 61673349 eller
på mail-adressen e-mail: avh1110@gmail.
com
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Juniorhjælpere i mål
17 unge tilmeldte sig i efteråret juniorhjælper-forløbet, hvor formålet var – og er –
at lære noget om at arbejde med børn i
daginstitutioner og sfo’er og efterfølgende
komme ud i institutionerne og prøve det
af, og samtidig få en fornemmelse af, hvad
det vis sige at være på arbejdsmarkedet. 15
afsluttede forløbet i uge 4. Stor succes,
lyder det
Til at begynde med var det nok især udsigten til at tjene 2000 kr, der i september
sidste år fik 17 unge i alderen 13-17 år til
at takke ja til tilbuddet om at blive juniorhjælper. Det var nemlig den sum penge, de
ville få, hvis de kunne gennemføre forløbet. Det var et tilbud, som Fællessekretariatet koordinerede i et tæt samarbejde med
Viborg Kommune og Ungdomsskolen.
Den sum penge, er der nu 15, der har
modtaget. Siden september sidste år har de
været i gang på kurset, der skulle klæde
dem på til at komme ud og møde børnene
og dermed opnå erfaring med både arbejdet med børn og at være på arbejdsmarkedet.
Forløbet på i alt 16 uger har været delt
op i tre perioder. I den første periode på
fire uger var de unge på skolebænken for
at blive undervist i det, der ventede dem
ude i institutionerne, hvordan man arbejder med børn osv. Undervisningen – eller
den teoretiske del – foregik på Viborg Ungdomsskole. I den næste periode på fire uger
var de skiftevis til teori på Ungdomsskolen
og i praktik i institutionerne. I den sidste
periode på otte uger var de udelukkende i
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praktik – én gang om ugen.
I den praktiske del har de unge skullet
arbejde med en planlagt aktivitet i samarbejde med en pædagog i den pågældende
institution.
Forud for undervisningen var der lagt et
stort stykke benarbejde i at få kurset skruet
sammen. Her deltog blandt andre repræsentanter fra kommunens institutioner og
BUPL (pædagogernes faglige organisation),
og herefter rettede rekrutteringsarbejdet
sig både mod institutionerne og de unge.
Det blev der taget godt imod. Det var
ikke svært at få fyldt holdet op. Fire fra
Houlkær nåede at sikre sig en plads.
For de unge selv har det over hele
linjen været en god oplevelse. De har fået
nogle gode erfaringer med sig, ikke alene
i forhold til at arbejde med børn, men
også hvad arbejdsmarkedet angår. De har
lært, hvad det vil sige at være en del af
en arbejdsplads og har opdaget, at de har
noget at byde på i den sammenhæng. Det
har givet en del af dem lyst til at komme
videre i et fritidsjob.
Og her, hvor det første forløb er ved vejs
ende, er der kun positive tilbagemeldinger
fra de øvrige involverede. Ifølge Fællessekretariatets tovholder, Hanne Lundholm,
har en del af de deltagende institutioner
allerede sagt, at de gerne vil være med igen
og have en juniorhjælper ud og arbejde,
næste gang kurset bliver udbudt. Det bliver
efter sommerferien i 2015.
Rikke May Kristthorsson,
Det Boligsociale Fællessekretariat.
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Kender du Litteratursiden.dk?
Litteratursiden er bibliotekernes fælles
website om litteratur. Sitet er for alle, der
vil inspireres til gode læse-oplevelser, diskutere litteratur og blande sig i den litterære debat.
Læs Astrid Bjørnskov Thorhauges indlæg
om læsning:
Kan læsningen bruges som anker for det
stressede, multi-taskende og evigt online
menneske?
Når selv grundlæggeren af den ultimative tidsrøver Facebook, Mark Zuckerberg,
stifter en læseklub, må der være noget
om snakken. Læseklubber og fællesskaber omkring læsning i det hele skyder op
overalt – læs-ning er hipt. Mark Zuckerberg
forpligter sig til at læse én bog hver 14.
dag, og den første titel han gav sig i kast
med, blev naturligvis udsolgt fra Amazon
efter ganske få dage, hamstret af alle læseklubbens mange følgere. Og mon ikke vi er
mange, der ligesom jeg, har ”Læs mere” på
listen over nytårsforsætter til 2015?
Men så er der den evige undskyldning;
tiden. Jeg ved ikke hvor Zuckerberg får
tiden fra, men selv for et helt almindeligt
menneske uden en milliardvirksomhed i
baglommen, kan det være svært at nå at få
læst. Eller kan det?
For i virkeligheden er vores moderne samfund, takket være sociale netværk som
føromtalte milliardvirksom-hed og altings
konstante tilgængelighed, med til at give
os følelsen af at være fattige på tid. Vi laver
altid noget. Sociologiprofessor Hartmut
Rosa skriver i sit essay ”Fremmedgørelse og
acceleration”, som udkom på dansk i 2014,

om vores tidsnød:
”Vi legitimerer altid det, vi foretager os over
for andre og over for os selv med reference
til et eller andet ydre krav: 'Jeg er nødt til
at tage på arbejde nu, jeg er nødt til at lave
min selvangivelse, jeg må lære et fremmedsprog, jeg må lære at komme i bedre form,
jeg skal have opgraderet min software, jeg
er nødt til at følge med i nyhedsstrømmen'
- listen er uendelig lang, og i sidste ende
er vi også 'virkelig nødt til at gøre noget
for at få slappet af og hvile ud og stresse
af - ellers risikerer vi at få en blodprop, en
depression eller blive udbrændt’”.
Og det er her læsningen kommer ind i billedet. Den gode bog, det rare gammeldags
stykke kunst, som kan opsluge én og endelig give læseren lov til at glemme tiden,
bare for en stund. Det langsommelige ved
at læse en god bog er pludselig blevet en
luksus, dét at vælge at bruge lang tid på
én eneste aktivitet er blevet ekstravagant.
Vi længes efter fordybelsen. I et samfund,
hvor der altid er en 7/11, der har åbent,
hvor du altid kan ordne dine ærinder med
det offentlige, og hvor du konstant ’bør’
være i gang med mindst tre ting på én
gang for ikke at spilde tiden, drages vi –
heldigvis – mod den absolut mest oprindelige form for spildtid, at hengive os til
fortællingens univers.
Så ja, jeg tror faktisk at 2015 bliver året,
hvor jeg og tillader mig selv at stemple ud,
logge af og åbne bøgerne lidt oftere.
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Er du god til IT
og har lyst til at hjælpe andre?
Biblioteket har brug for flere frivillige
Houlkær Bibliotek har i flere år med hjælp af frivillige kunnet tilbyde at hjælpe de mange,
som endnu ikke er fuldbefarne på en computer. Mange har ikke familie eller venner, der
kan træde til.
For øjeblikket er det desværre således, at der mangler hjælpere mandag og onsdag,
men måske er det noget for dig?
De opgaver man hjælper med er f.eks.
• at oprette en mailadresse
• at bruge Borger.dk
• at bruge E-boks
• at bruge Facebook
• at skrive og gemme dokumenter
• at få opdateret antivirusprogram
• at bruge NemID og opdatere Java
Hvis du har lyst til at blive IT-hjælper
eller bare gerne vil høre mere:
kontakt bibliotekar, Kirsten Nørgaard,
tlf. 87 87 34 43 eller mail kno@viborg.dk

Har du brug for IT-hjælp?
IT-hjælperne er på Houlkær Bibliotek:
tirsdage kl. 14.00 - 17.00
torsdage kl. 14.00 - 17.00
HUSK altid at bestille tid til at få hjælp.
Tag din egen PC med, hvis du har en bærbar.
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Kom godt i gang med IT
Hvis man har mod på at lære at bruge computer og få taget hul på alle
de mange muligheder, så kan man prøve bibliotekets gratis IT-introduktioner:

Program forår 2015
Torsdag d. 5.februar kl. 10.00 - 11.00
Grundlæggende introduktion til computer og mus
Til dig der måske lige har fået din første computer eller mangler at få sat ord på de vigtigste
begreber og funktionaliteter med en PC.
Dit niveau: Nybegynder med PC og mus
Torsdag d. 19. februar kl. 10.00 - 11.00
Internet for begyndere
Med denne introduktion får du fod på de basale ting ved internettet samt en forståelse for
dets opbygning og struktur.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer – er nybegynder på internettet
Torsdag d. 5. marts kl. 10.00 – 11.00
NemID og Borger.dk
Kom i gang med at bruge NemID, dit nye sikre login på internettet.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer, nybegynder på internettet.
Tilmelding til: Houlkær Bibliotek, Odshøjvej 5C, Tlf.: 87 87 34 60 - i bibliotekets åbningstid
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Nyt fra skolen
Skoleåret er det første år med en ny lovgivning, som går under betegnelsen skolereformen. Reformen har medført en
række ændringer i dagligdagen på skolen.
Skoledagen er længere. Nogle fag har fået
ændret timetal og er placeret på andre
årgange. Der er daglig motion og bevægelse. Understøttende undervisning supplerer undervisningen i de enkelte fag.
Lektiecafe er et tilbud til alle elever.
Undervisningen er nu læringsmålsstyret.
Det betyder, at der er stærk fokus på den
enkelte elevs læring ud fra de, for fagene,
opsatte mål. Der er fokus på trivsel som en
vigtig forudsætning for elevernes læring.
Vi har nu gennemført ½-delen af skoleåret,
og en evaluering er netop foretaget. Vi har
indhøstet nogle erfaringer i løbet af det
første halve år. Disse erfaringer bliver brugt
i planlægningen af kommende skoleår.
Det er besluttet at udvide skolen bygningsmæssigt. Alle skolens lokaler er nu i brug
til dels undervisning og dels forberedelseslokaler til skolens personale. Der opføres
en bygning på 200 m2. Bygningen skal
rumme, hvad der svarer til 4 lokaler.
Den er i øjeblikket ved at blive projekteret.
Bygningen forventes at stå færdig først på
efteråret.
Skolens elevråd har udarbejdet principper for elevansvar. Principperne indeholder
nogle anbefalinger i forhold til, hvad der
skaber gode forudsætninger for læring.
Der er fokus på mobning, respekt for hinanden, relationen til lærerne, samt sprog24

brug. Skolebestyrelsen har tidl. udarbejdet
principper for forældreansvar. Her opregnes
forventninger til forældrene i forhold til
børnenes skolegang. Skolens opgave i forhold til elevernes udbytte af skolegangen
fremgår af skolelovgivningen.
Indskrivning af børn til kommende
0.årgang finder sted i denne tid. Vi forventer også kommende skoleår at have 3 klasser/hold på 0.årgang.
Skolens lokaler bruges til andet end undervisning og SFO. Forældre kan låne lokale
til afholdelse af fødselsdage o.l. Kravet er,
at alle eleverne i en klasse deltager. Lokaler
lånes ud til foreninger til forskellige formål.
Houlkærkoret øver på skolen 1 gang pr.
uge. Hvert år foretages en fordeling af
idrætsfaciliteter til byens idrætsforeninger. Dette indebærer at skolens idrætssal
bruges meget uden for skoletid til en række
idrætsaktiviteter.
Information om skolen finder sted på flere
måder. Forældrene informeres via SkoleIntra, som er et elektronisk system. Her
formidles information til og fra skolen på
en meget effektiv måde. Alle forældre har
en kode, som udleveres på skolen. Denne
kode giver adgang til forældreintra, hvor
der kan kommunikeres mellem lærerne og
forældrene. Elevintra omfatter kommunikation med eleverne. Skolens hjemmeside
indeholder generel information om skolen.
Desuden bringes aktuel information
om aktiviteter på skolen.

AKTUELT I OMRÅDET
Skolen har andel i Houlkær Nyt og Houlkærportalen gennem et årligt økonomisk
bidrag. Skolen er repræsenteret i redaktionen for Houlkær Nyt. Initiativgrup-

pen Houlkær står bag bladet og portalen.
Skolen har et fast medlem i Initiativgruppens bestyrelse.

Skolebyggeri i rekordtempo
I bedste fald kommer opførelsen af ny skolefløj allerede i gang i løbet af marts
Hvis ikke det er ny, kommunal rekord – så
er det i hvert fald tæt på.
Mindre end et halvt år har det taget, fra
Houlkærskolen i efteråret gjorde opmærksom på, at skolen efterhånden var ved at
komme i akut pladsnød, og til Viborg Kommune nu snart er klar til at sætte opførelsen af en ny skolefløj i gang.
- I de mange år, jeg efterhånden har været
ansat i det kommunale system, tror jeg
aldrig tidligere, jeg har oplevet, at der har
været så kort vej fra tanke til handling.
- Det tjener virkelig både embedsmænd
og politikere i Viborg Kommune til ære.
Samtidig med at det vel også er udtryk for,
at man på rådhuset godt ved, at vi her på
Houlkærskolen ikke bare fremturer med
byggeønsker i tide og utide.
- Vi har i mange år været tilbageholdende
med at råbe op om pladsproblemer. Men
når vi så endelig fremkommer med et berettiget ønske – så oplever vi også, at vi møder
stor lydhørhed og imødekommenhed.
- Det har – alt i alt – været rigtig positivt
at opleve, lyder det anerkendende fra skoleinspektør Ole Birch.
Hos ”Quattro Arkitekter” i Viborg er de allerede i fuld gang med at slå stregerne til den
nye skolefløj, der – som tidligere omtalt i

Houlkær Nyt – kommer til at ligge på arealet mellem Kernehuset og Gøgereden.
Forventningen er, at byggeriet i bedste fald
kan sættes i gang i løbet af marts, og at
den nye, 200 kvadratmeter store skolefløj
dermed vil kunne stå klar til brug umiddelbart efter sommerferien.
Den nye tilbygning kommer efter planen til
at indeholde fire fleksibelt indrettede klasselokaler.
Lokaler, som der er hårdt brug for, efter
at tilgangen af nye sprogklasser og indretningen af 50 nye lærerarbejdspladser til
sammen har været med til at udfordre den
eksisterende bygningsmasse på Houlkærskolen til det yderste.
- Det er ingen overdrivelse, når jeg siger, at
vi i dag kun har et decideret mødelokale
tilbage på skolen.
- Det er selvfølgelig ikke holdbart i længden, og derfor glæder jeg mig også over,
at vi nu snart igen får lidt mere plads til
rådighed, siger Ole Birch.
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Korsang griber om sig
Først var de 16 – nu er de 27 i Houlkærskolens genopståede skolekor
Gider skolebørn synge korsang i 2015?
Lærer Dorthe Klejnstrup var selv en smule
i tvivl, da hun i starten af skoleåret tog
initiativ til at genoplive Houlkærskolens
skolekor, som ellers har ligget i dvale i en
længere årrække.
Men jo! Det gider de tilsyneladende godt….
I første omgang var der 16, der meldte sig
– og her efter jul er yderligere 11 kommet
til.
Piger, som alle sammen går til sagen med
stor entusiasme og sangglæde.
- Det var selvfølgelig dét, jeg havde håbet
på – men jeg vil ikke sige, jeg havde forventet, at tilslutningen fra starten ville
være så stor.
- Pigerne går virkelig op i dét, og de er
faktisk også allerede blevet rigtig dygtige,
lyder det anerkendende fra Dorthe Klejnstrup, som også tidligere har dirigeret skolekor i Houlkær.
Mange sidegevinster
Når korsangen nu igen ser ud til at have
vundet indpas i skoledagen, hænger det
snævert sammen med indførelsen af den
nye skolereform.
Med reformen er der blevet introduceret et
nyt begreb: Understøttende undervisning –
og dét har bl. a. på Houlkærskolen udmøntet sig i en række nye valgfag på 4.-6.
årgang: Førstehjælp, boldspil, løb, sløjd,
billedkunst, madkundskab, mini-musical –
og altså også korsang.
Eleverne bliver i valgfagstimerne blandet
på kryds og tværs af mellemtrinet, og alene
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heri ligger der ifølge Dorthe Klejnstrup en
stor gevinst.
- Man kan tydeligt mærke, at de ”store”
elever på 6. årgang føler ansvar for at
hjælpe de ”små” fra 4. årgang til rette.
- Og derudover er der jo så mange andre
evner, der bliver stimuleret, når man synger
i kor: Man får træning i at synge på forskellige sprog. Man lærer at turde stå op
og optræde for et publikum – og ikke
mindst så lærer man at koncentrere sig om
en opgave sammen med andre, fremhæver
hun.

Kage og saftevand er noget nær et ”must”,
når Houlkærskolens genopståede skolekor
samles til korprøve hver torsdag eftermiddag.

HOULKÆRSKOLEN
Kage og saftevand
Undervejs i forløbet har også Houlkær
Kirkes organist, Jens Christian Hansen,
været indforskrevet som gæstedirigent, og
den første store, musikalske ”ilddåb” fik
skolekoret i forbindelse med skolens traditionelle juleafslutning i kirken lige før jul.
Her i foråret skal koret bl. a. også optræde
i forbindelse med kirkens forårsmarked
– og indgå i en kommende skolemusical
sammen med skolens musicalhold under
ledelse af Lisbeth Nyhus og Hans-Jacob
Lauridsen.
- Og så må vi i øvrigt se, hvad det udvikler
sig til hen ad vejen.

- Allerede nu synger vi både to- og trestemmigt – og i forskellige musikgenrer.
- Umiddelbart er pigerne selvfølgelig mest
til det rytmiske repertoire – men de ender
faktisk også med godt at kunne li’ de klassiske numre, som jeg ind imellem forsøger
at få listet ind.
- Men det allervigtigste: Det er nu næsten,
at vi hver torsdag får kage og saftevand –
og i det hele taget hygger os sammen.
- Det er noget, som pigerne lægger rigtig
stor vægt på – og de skiftes selv til at bage
fra gang til gang, afslører Dorthe Klejnstrup.

Efter at korsangen i flere år har ligget i dvale på Houlkærskolen, har skolen nu igen fået et
skolekor. Oven i købet et meget entusiastisk ét af slagsen.
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Det nye år ”kastes” i gang
I skrivende stund kan man stadig skimte
2014 bagude. Året bød på flere positive
ting, som vi i SFO´en har tænkt os tage
med videre ind i det nye år. Et af emnerne
er vores fokus på aktiviteter, der rammer
bredt, så de forskellige klassetrin har mulighed for at mødes over en fælles interesse.
Torsdag d. 22. januar vil være med til at
skyde, eller kaste om man vil, det nye år
i gang for fuld udblæsning. Vi har, ligesom sidste år, inviteret Ans SFO på besøg
til en venskabelig omgang med den lille
runde kugle. Der er selvfølgelig tale om
vores håndboldturnering i Houlkærhallen,
der sidste år trak op mod 80 deltagere med
sig. Børnene i SFO´en er i øjeblikket i gang
med forberedelserne, der bl.a. indebærer
formning af de forskellige hold, almindelig
håndboldtræning og ikke mindst – Cheerleading!
Sidstnævnte var sidste år med til at skabe
en fantastisk stemning i hallen, og da selve
håndboldturneringen kun er for de øverste
tre klassetrin, har de mindste muligheden
for at være med til at gøre dagen speciel
alligevel. Cheerleading handler bl.a. om at
skabe motivation for dem, der spiller på
banen. Derfor kører vi i øjeblikket værksteder, hvor der bliver øvet på forskellige
indslag til dagen.
Som det var tilfældet sidste år, lægger vi
igen stor vægt på, at turneringen skal være
for alle. Det påkræves ikke, at man skal
have spillet håndbold i flere år for at begå
sig, og alle har derfor muligheden for at
være med til at snuse lidt til sporten, inden
kampene fløjtes i gang d. 22.
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Fremadrettet vil SFO´en, som nævnt ovenfor, fortsætte med at udvikle på eftermiddagen i forhold til strukturen. De mindste
børn har nu været på skolen et halvt år, og
der er stille og roligt flere børn, der generelt er begyndt at benytte muligheden for
at besøge den klynge, man ikke selv går i
om eftermiddagen. Aktiviteterne frem mod
sommeren vil ofte foregå på kryds og tværs
af klyngerne, og det kan derfor ved afhentning være en god ide at tjekke Tabulex på
touchskærmene da muligheden for at vise,
hvilken klynge man befinder sig i, i stadig
højere grad er blevet et værktøj børnene
har lært at benytte. I er velkomne til at
spørge personalet, hvis ikke i er sikre på,
hvordan funktionen virker.
Vi håber på en fortsat god vinterperiode,
Mvh SFO
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Idrætsforening får sin egen
”superhelt”
Nyansat ”Clubman” skal hjælpe til, så det – forhåbentlig – i fremtiden bliver lettere at
være frivillig idrætsleder i Houlkær
Gotham City har sin Batman. Metropolis
har sin Superman. Og Houlkær Idrætsforening har sin Clubman….
Halformand Jens Johansen tilstår blankt, at
han måske nok lod sig rive med i et øjebliks begejstring, da han for nylig skulle
orientere om ansættelsen af Houlkærs nye
”Clubman” på Houlkærhallens – og idrætsforeningens – hjemmeside.
- Men lidt er der nu alligevel om snakken.
- Grundideen med ”Clubman” er i bund og
grund, at det skal være en person, der kan
træde til og hjælpe, når der opstår problemer.
- Og sådan er det jo i virkeligheden også
med superheltene i tegneserierne, bemærker halbestyrelsesformanden med et selvironisk glimt i øjet.
Træls at være ”bussemand”
Visionen om at give de frivillige, lokale
idrætsledere i Houlkær en hjælpende hånd
i dagligdagen er ingenlunde af ny dato.
Faktisk har bestyrelsen for Houlkærhallen gennem flere år arbejdet på at finde
en model, så lederne i Houlkær IF i højere
grad kan koncentrere sig om dét, de primært brænder for: nemlig samværet med
de unge på træningsbanerne.
- Du hører stort set aldrig en træner brokke
sig over, at det er træls at være sammen
med børnene. Det er altid ”HK-arbejdet”

og dét, at man som træner skal rende rundt
og spille ”bussemand”, der giver anledning
til frustrationer.
- Dét prøver vi nu at rette op på ved i fem
timer om ugen at tilknytte en person, som
udelukkende har til opgave at tage sig af
det administrative, forklarer Jens Johansen.

Halformand Jens Johansen og ”Clubman”
Henrik Dalsgaard – ser begge med forventning frem til at få ”Clubman”-modellen
afprøvet i praksis i det lokale idrætsliv.
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En spændende opgave
Pengene til ansættelsen af den nye ”Clubman” kommer i første omgang fra den
”rest- ghettopulje”, som man i Houlkær
har fået lov til at strække frem til sommerferien 2015.
Og valget af ”Clubman” er fra starten faldet
på Henrik Dalsgaard.
Han kender i forvejen HIF-ledernes arbejdsvilkår fra sit eget virke som pige-fodboldtræner i klubben siden 2009 – og kan på
den baggrund sagtens se en idé i at give
det daglige arbejde i Houlkær IF et administrativt løft.
- Selvfølgelig skulle jeg da lige tygge lidt
på tilbuddet, inden jeg sagde ”Ja”.
- Men grundlæggende tror jeg, det kan
blive rigtig spændende at være med til at
udfylde ”Clubman”-funktionen i Houlkær
IF.
- Som frivillig træner kan du have nok så
gode intentioner, men i praksis ender du
alligevel let med at nedprioritere den administrative del af arbejdet. Med dét resultat
at tingene ”strander” – og at der er en
række arbejdsopgaver, der ikke bliver løst.
- Dét kan jeg forhåbentlig som ”Clubman”
være med til at rette op på, håber Henrik
Dalsgaard.
Første konkrete opgave for den nyansatte
”Clubman” bliver at sætte sig grundigt ind
i dét nye it-system, som Houlkærhallen og
Houlkær IF nu betaler til på tredje år. Uden
at nogen i organisationen på noget tidspunkt har haft ordentlig tid til at sætte sig
ind i, hvordan programmet fungerer – og
hvordan programmet på sigt kan være med
til at lette de lokale idrætsledere i det daglige, administrative arbejde.
- Klubmodul-systemet har en lang række
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nyttige funktioner i sig, når det gælder
kontingentindbetaling, medlemsregistrering o.s.v.
- Men fordi de administrative opgaver –
bevidst eller ubevidst - er blevet nedprioriteret, har vi aldrig fået det fulde udbytte
af vores investering i det nye it-program.
- Det får vi nu – forhåbentlig – taget fat
på med ansættelsen af Henrik Dalsgaard,
forudser halformand Jens Johansen.
Ansat frem til 30. juni
I første omgang skal Houlkær IFs nye
”Clubman” selv på kursus i anvendelsen af
Klubmodul-programmet.
Herefter er det så tanken, at han løbende
skal udbrede sit kendskab til programmet –
og dets mange anvendelsesmuligheder – til
resten af organisationen.
Som ”Clubman” i Houlkær får Henrik Dalsgaard – som udgangspunkt – en ugentlig
arbejdstid på fem timer.
- Men i praksis kommer arbejdstiden utvivlsomt til at variere kraftigt fra uge til uge.
Alt efter hvornår der er konkret behov for
hjælp.
- En ting er i hvert fald sikkert: Jeg kommer
ikke til at stå med et stopur i hånden,
erklærer Henrik Dalsgaard.
Pengene fra den såkaldte ”ghetto-pulje”
rækker – her og nu - til en ansættelse, der
strækker sig frem til udgangen af juni.
Hvad der derefter skal ske, står indtil videre
hen i det uvisse.
- Måske er Klubmodul-systemet til den tid
så godt indarbejdet, at idrætsforeningen
igen kan siges at være blevet selvkørende.
- Eller måske viser det sig, at ”Clubman”funktionen er så uundværlig, at vi kan blive
nødt til at finde pengene ad andre kanaler.
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- Det er stort set umuligt at spå om på
nuværende tidspunkt, men nu får vi i hvert
fald i praksis prøvet modellen af – og så må
vi efterfølgende vurdere, hvad vi kan bruge
de indhøstede erfaringer til.
- Ordningen er jo ikke lavet for Henriks

skyld – men for idrætsforeningens. Så et
succes-kriterium kunne umiddelbart være,
at vore ledere i Houlkær IF i fremtiden føler
sig lidt mere som idrætsledere – og lidt
mindre som HKere, lyder det forventningsfuldt fra halformand Jens Johansen.

Boldkunstnere gav bolden
op til flexidræt
Nyt idrætsinitiativ i Houlkær skudt i gang med futsal-stævne
og FIFA-turnering på Playstation
Initiativet har efterhånden været nogle
måneder undervejs, men nu er det en realitet.
17. januar blev bolden – i bogstaveligste
forstand – givet op til det første af en forhåbentlig lang række sjove, spændende og
uforpligtende flexidræt-arrangementer i og
omkring Houlkærhallen.
Premiereforestillingen bestod i et futsalstævne for 4.-6. årgang – krydret med
en opvisning af boldjonglørerne Brian
”Brizze” Mengel og Lasse Kalkar – og to
uger senere blev futsal-stævnet fulgt op af
yderligere en lørdags-aktivitet. Denne gang
i form af en FIFA-turnering for de lokale
Playstation-entusiaster.
Umiddelbart ikke to arrangementer, der
indholdsmæssigt er særlig nært beslægtede
– men det er netop også meningen med
det nye Flexidræt-tilbud, pointerer en af
idémændene bag det nye Houlkær-tiltag,
halbestyrelsesformand Jens Johansen.
- Flexidræt er i bund og grund tænkt
som et ”a la carte”-idrætstilbud for skolebørn i Houlkær. En slags ”frugtskål”,

som i princippet kan indeholde alle mulige
idræts-relaterede aktiviteter for unge i
lokalområdet, forklarer han.
Grundidéen bag det nye tilbud er at skærpe
de unges appetit på at dyrke foreningsidræt, så de forhåbentlig på sigt får lyst
til at deltage i endnu flere idrætsaktiviteter
under Houlkær IF-paraplyen.
Samtidig er introduktionen af det nye
begreb ”flexidræt” et bevidst forsøg på
at bygge bro mellem idrætsforeningen og
institutionerne i lokalområdet.
Til dét formål er der fra starten nedsat
et lille koordinationsudvalg bestående af
lærer Jacob Flintholm, Houlkærskolen,
SFO-pædagog Thomas Andersen og klubpædagog Henrik Baltzersen.
I nogle tilfælde vil de selv stå i spidsen for
flexidræt-aktiviteterne. I andre tilfælde vil
aktiviteterne blive gennemført i samarbejde
med eksterne instruktører, der kan se en
idé i at markedsføre sig i Houlkær under
flexidræt-etiketten.
Aktiviteterne er gratis for deltagerne, men
formelt er de forbeholdt medlemmer af
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Houlkær IF – og kræver tilmelding via
idrætsforeningens hjemmeside.
- På den måde bliver de unge – og deres
forældre – lige så stille sluset ind i det
lokale foreningsliv, og når de så først er
kommet indenfor i folden – ja, så er håbet
naturligvis, at de finder sig så godt til rette,
at de bliver hængende.
- Det har både idrætsforeningen – og hallen
– brug for i en tid med ellers vigende medlemstilslutning, fremhæver Jens Johansen.
Den oprindelige tanke var egentlig, at
flexidræt-aktiviteterne skulle ligge på hverdage i tidsrummet mellem kl. 15 og 17,
men det koncept har initiativtagerne gradvist måttet ”give køb på”. I takt med at følgevirkningerne af den nye folkeskolereform
så småt er begyndt at gøre sig gældende
– også i Houlkær-området.
I stedet er Flexidræt-initiativet nu altså
blevet skudt i gang med to lørdags-aktiviteter.

- Og så må tiden i øvrigt vise, hvordan det
hele udvikler sig hen ad vejen.
- Det vigtigste var næsten at komme i
gang.
- Når først flexidrætten er etableret – og de
forskellige lokale idræts-aktører begynder
at kunne se mulighederne – er jeg overbevist om, at nye spændende aktiviteter ret
hurtigt vil begynde at spire frem i Houlkærområdet. Enten som éngangs-aktiviteter
– eller som idrætstilbud over en længere
periode, vurderer en forventningsfuld Jens
Johansen.
Flexidræt-arrangement nummer tre løber
efter planen af stabelen lørdag 28. februar
– med Houlkærskolens SFO som teknisk
arrangør.
Det bliver et to timers zumba-arrangement
i Houlkærhallen i tidsrummet fra kl. 11 til
13 - med gæsteinstruktører fra Dance Project til at sætte gang i løjerne.

Med boldjonglørerne Brian
”Brizze” Mengel og Lasse
Kalkar som ekstra appetitvækkere blev flexidrætten i
Houlkær lørdag 17. januar
skudt i gang med et futsalstævne for 4.-6. årgang.
Læs mere om premieren
– og se mange flere billeder fra arrangementet – på
www.houlkaerportalen.dk
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25-årig får en overhaling
Selskabslokale i Houlkærhallen renoveres for cirka 200.000 kroner
Et kvart århundrede sætter uvægerligt sine
spor - også når man er et selskabslokale.
Bordene og stolene i Houlkærhallens selskabslokale er efterhånden ved at have set
deres bedste dage.
- Og i det hele taget er helhedsindtrykket
måske ikke længere så 2015-agtigt, som
formanden for Houlkærhallen, Jens Johansen udtrykker dét.
Den situation bliver der nu taget hånd om.
Det 25 år gamle selskabslokale i den sydlige ende af Houlkærhallen står i den kommende tid over for en større foryngelseskur,
som bl. a. indebærer nye, vandskurede
vægge, ny belysning, nyt AV-udstyr og nyt
møblement.
Alt i alt er der tale om en investering i
200.000 kroners klassen.
En investering, som gerne skulle gøre det
endnu mere tillokkende at holde familiefester, grundejerforeningsgeneralforsamlinger eller kurser i Houlkærhallen.
- Vi har i forvejen oplevet en støt stigende
belægning gennem de seneste tre år, men
håbet er naturligvis, at den tendens vil blive
yderligere forstærket, når vi nu får selskabslokalet gjort mere tidssvarende.
- Trods de store vinduespartier fremstår
lokalet i dag påfaldende mørkt. Det kan
den forestående renovering forhåbentlig
være med til at rette op på, håber Jens
Johansen.

Forvandlingen fra 1990er- til 2015-look
ventes sammenlagt at strække sig over
to-tre uger, men processen kan meget vel
tænkes at blive delt op i flere etaper. Alt
efter hvordan det passer bedst ind i håndværkernes – og hallens egne – tidsplaner.
Udgangspunktet er, at arbejdet skal udføres, så det ikke kommer til at gribe forstyrrende ind i de arrangementer, der allerede
er booket her i februar-marts-april.
- Og under alle omstændigheder satser vi
stærkt på, at arbejdet kan være afsluttet,
når det i maj bliver højsæson for konfirmationsfester, bebuder Jens Johansen.
I virkeligheden kan man måske sige, at der
ligger en god portion symbolik i, at renoveringen af selskabslokalet netop bliver gennemført i år – i 25-året for Houlkærhallens
indvielse.
I hvert fald er projektet et stærkt signal om,
at hallen fortsat arbejder på at ”holde sig
ung” – så vidt som det nu i øvrigt er økonomisk muligt.
Senere på året er det også planen at markere Houlkærhallens 25 års-jubilæum på
mere festlig vis, antyder Jens Johansen.
Uden at han i øvrigt – på nuværende tidspunkt – kan sige ret meget mere konkret
om, hvad der ligger i den forhånds-udmelding.
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SOGNEARRANGEMENTER
Lange spor
torsdag den 19. februar kl. 14.30
Provst emeritus Hans Kristian Jørgensen fortæller om
sin roman fra 2013 ”Lange spor”. Vi følger to slægter op
gennem tiden fra det blodige slag på Isted Hede i 1850,
hvor krigene sætter sig dybe spor i familiernes liv. Og
gennem hele bogen løber Gudenå som et bånd omkring
de to slægter i tre led.
Eroderes etikken under konkurrencestaten?
onsdag den 25. februar kl. 19.30 i Søndermarkskirken
Kan velfærdsstaten opfattes som surrogat for næstekærligheden? Med udgangspunkt i
en sådan tanke om velfærdsstatens grundlæggende værdier, vil Jørn Henrik Petersen vise,
at velfærdsstaten, som den blev udviklet i 60'erne allerede i det efterfølgende tiår blev
genstand for en legitimitetskrise, som varslede begyndelsen til ændring af en lang række
af velfærdsstatens grundlæggende principper - en bevægelse mod konkurrencestaten, der
fører os tilbage til 1800-tallets skelnen mellem "værdigt" og "uværdigt" trængende. Han
påviser, hvordan samfundet i stigende grad vurderer det enkelte menneske alene på dets
produktive potentiale. Herved brydes sammenhængen mellem etik og "afhængighed", der
ellers er kernen i en kristen funderet samfundstænkning.
Frivilligdag
søndag den 15. marts kl. 10.30 til 14.00
Frivilligdag er dagen hvor vi gør noget særligt ud af kirkens mange frivillige. Vi starter med søndagens gudstjeneste i kirken, hvor kirkemusikerne Betty og Peter Arendt
i år vil deltage med noget af deres musik.
Efter gudstjenesten går vi i sognelokalerne og spiser frokost som denne gang ikke er tilberedt af frivillige men
derimod suppe kogt af medlemmer fra aktivitetsudvalget.
Frokosten afsluttes med kaffe. Herefter vil Betty og Peter Arendt spille deres musik inspireret
af kristne musiktraditioner fra hele verden for og med os.
Vi håber at mange vil komme og være med til at fejre kirkens mange frivillige denne dag!
BETTY og PETER har givet hundredvis af koncerter og workshops i det meste af verden.
De underviser endvidere jævnligt på liturgiske seminarer i Danmark, Norge og Tyskland.
De har medvirket i adskillige DR TV- og radioudsendelser, og har bl.a. været musikere i DR
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Kirken mere end en snes gange. Betty og Peter har årligt besøg af musikere fra Asien, Afrika
eller Latinamerika og turnerer med dem i både Danmark og Norge, ofte i samarbejde med
humanitære organisationer.
Fra præst til pedel - eller mennesker jeg
har mødt, og som jeg har lært noget af
torsdag den 19. marts kl. 14.30
Pensioneret sognepræst Jørgen Frost fortæller tankevækkende anekdoter fra sit liv
som hhv. sognepræst og pedel i Sundhedshuset.
Fra dåre til patient
torsdag den 16. april kl. 14.30
Dan Ersted Møller, arkivar ved Viborg Museum. Med udgangspunkt i Viborg handler foredraget om behandlingen af sindslidende
gennem tiderne. Om dengang myndighederne lukkede ”de gale”
inde i dårekister og loftsrum hos private borgere. Om forholdene
bag murene på Viborg Sindssygehospital fra 1877 og frem til vor
tid.
Frans af Assisi og franciskansk spiritualitet
tirsdag den 21. april kl. 19.30
Ved Lene Højholt.
Frans af Assisi er en af middelalderens store religiøse personligheder. Hans hengivelse til Kristus, hans store kærlighed til alt, hvad Gud har skabt, og hans radikalitet i
forhold til at handle efter det, han tror på, gør ham i dag
til en stor inspirationskilde for mange søgende mennesker.
Også pave Frans har ladet sig inspirere af Frans af Assisi.
Han har taget navn efter ham og forsøger i sit virke på sin
egen måde at gå i hans fodspor.
Denne aften vil handle om Frans af Assisi og den franciskanske spiritualitet, der virker så dragende på mennesker
i dag.
Sangeftermiddag
torsdag den 21. maj kl. 14.30
En eftermiddag i selskab med Højskolesangbogen og dejlige forårssange.
Eftermiddagen ledes af organist Hans Christian Hansen.
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KONCERTER
Elisabeth Holmegaard Nielsen giver klaverkoncert
lørdag den 28. februar kl. 16.00
På grund af langtidssygemelding har ”20 dansende fingre” alias Anna Nadiryan og Vesna
Zuppin desværre måttet melde afbud.
I stedet er det lykkedes at engagere den 21-årige koncertpianist Elisabeth Holmegaard Nielsen, som i 2014 aflagde kandidateksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
hos professor Niklas Sivelöv med topkarakter, og nu studerer i solistklassen samme sted.
Elisabeth Holmegaard Nielsen har optrådt som solist over alt i Europa, har deltaget i et
utal af masterclasses og vundet mange 1. præmier i både danske og internationale klaverkonkurrencer. Hun betegnes som et udsædvanligt talent, som allerede har påbegyndt en
lovende karriere. Hendes tekniske og musikalske overskud kan man få mere end et glimt af
ved at iagttage nogle af hendes præstationer på youtube.
Ved koncerten spiller Elisabeth Holmegaard Nielsen musik af Beethoven og Chopin. Der
tages 50 kr. i entré.
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Sct. Peders Ungdomskor
onsdag den 8. april kl. 19.30
Sct. Peders Ungdomskor, Randers, under ledelse af Karsten Blond.
Musik fra renæssance, romantik og nutid. Entré 40 kr.

Forårskoncert
onsdag den 27. maj kl. 19.30
Houlkær Kirkes Pigekor og Voksenkor synger under ledelse af
Jens Christian Hansen.
Fri entré.

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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Forårsmarked i Houlkær Kirke
lørdag den 21. marts
En festlig dag for hele sognet

Dagens program:
kl. 9.15 Kirkens kor synger dagen ind.
kl. 9.30 Morgensang i kirken ved sognepræst Kristine Jersin.
Derefter åbner boderne og loppemarkedet, og cafeteriet har kaffen klar.
kl. 11.15 Cafeteriet sælger lune frokostretter.
kl. 13.30 Markedet lukker.
Tag børnene med.Der er fiskedam, bamsebod og andet sjovt for børnene.
Hvis du har noget – stort eller småt – som du har lyst til at give til loppemarkedet,
syboden, kageboden, tombolaen eller …. så tager vi med tak imod. Det kan afleveres
i kirken i kontorets åbningstider mellem 9 og 13 undtagen på mandage og til og
med torsdag den 19. marts.
Dagens overskud fordeles mellem bl.a. kirkens julehjælp, De grønne Pigespejdere,
Kirkens Korshærs varmestue i Viborg og det sundhedscenter i Afrika for kvinder og
børn, som kirken støtter gennem det folkekirkelige missionsselskab, Mission Afrika.

Vi ser frem til en festlig dag med et mylder af mennesker i kirkens lokaler.
Velkommen!
Åben Familie
27. februar, 13. marts, 27. marts, 10. april, 24. april, 8. maj og 22. maj. Alle kl. 18.30.
Gratis-aften i Åben Familie fredag den 27. februar kl. 18.30
Vi har besluttet at fortsætte traditionen med en gratis-aften, her mens vi venter på at lyset
og varmen vil få mere magt og blive til forår.
Her med vil vi gerne gøre opmærksom på, at Åben Familie eksisterer, og at det er rigtig hyggeligt at mødes en gang imellem og spise sammen, synge sammen og måske blive klogere
på et eller andet, der sker ude i den store verden. Nogle gange hører vi en historie, måske er
der en quiz eller der foregår noget helt andet.
Denne aften kommer Helle og Benny Østergaard, Århus, med deres lirekasse. De vil
spille for os og fortælle om historien bag lirekasser.
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Man kan bestille kirkebil – også til kørestol – ved at ringe til Tove Kallestrup, 20861158
senest den pågældende fredag kl. 12.00.
Har man lyst til at give en hånd i køkkenet, kan man ligeledes ringe til 20861158.
Husk tilmelding til gratis-aften på en liste i våbenhuset eller på telefon 20861158.
Kælderhygge
Kælderhygge er et åbent fællesskab for familier med børn. Vi mødes tirsdage kl. 17.00 i
kirkens kælder og begynder aftenen med et par sange, dans og leg. Der efter er der bibelhistorie/dukketeater, og som regel er der også tid til at være lidt kreative. Til sidst spiser vi
sammen og synger godnat-sang. Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn at deltage.
Af hensyn til indkøb af mad og evt. andre ting vil jeg gerne have en tilmelding senest dagen
før kl. 13.00 til Tove Kallestrup 20861158.
Kommende datoer for kælderhygge: 3. februar, 3. marts, 28. april og 12. maj.
Sang og bevægelse for små og store
finder sted i cafeen på Kildehaven tirsdag formiddage kl. 9.45 i de lige uger. Man er velkommen både med og uden småbørn.
Vi synger sange og salmer, nyt og gammelt for og med hinanden og bevæger os dertil. Vi
lytter til musik og danser, og ser hvad vi ellers kan finde på.
Babysalmesang
Hver mandag kl. 10.45 (dog ikke i skolens ferier).
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til 9 måneder og deres voksne.
De ca. 40 minutter går med sange, salmer, dans, se på sæbebobler, gynge i tæppe med mere,
så børnenes sanser bliver stimuleret på mange forskellige måder. Her har de små forældrenes
fulde opmærksomhed uden mobilen ringer, eller facebook kalder, og det kan være rigtig
dejligt for begge parter.
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt Tove Kallestrup, 20861158 eller tove@
houlkaerkirke.dk.
Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt for børn i før-skole-alderen med
deres familier. Vi lærer nogle sange, beder Fadervor og hører en historie.
Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs for alle i kirkens sognelokaler.
Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Der er ingen tilmelding.
Spaghettigudstjeneste er altid tirsdag kl. 17.00
Program for foråret:
den 10. marts: om en dreng der snød sin bror
den 14. april: om en ung mand der gerne ville giftes
den 19. maj: om en dreng der kunne tyde drømme
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Studiekreds
Er et åbent fællesskab, hvor vi dykker ned i emner, der måtte optage os lige nu – fra biblen
eller fra samfundsdebatten eller måske fra kunstens verden. Nogen gange er der lidt læsestof at tage med hjem. Men det er ikke så vigtigt om man når det. Det vigtige er at man er
nysgerrig og har lyst til at lytte og tale med andre.
Dette forår vil emnet være religionsmøde med særligt henblik på samtalen mellem kristendom og islam. De to religioners forskelle og ligheder. Hvor kan et frugtbart møde finde sted?
Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden kl. 10.00. Der indledes med en kop
kaffe. Derefter er der typisk et lille oplæg, og så er der fri debat. Mødedatoer:
den 5. marts
den 9. april
den 7. maj
Søndagsfrokost
Vi holder fast ved indbydelsen til frokost en gang om måneden lige efter gudstjenesten.
Maden er enkel og det er ikke meningen, at vi behøver at bruge så lang tid på at spise. Men
hvis I har lyst til at sidde sammen med andre og måske få en lille snak sammen med en bid
brød, inden vi går hver til sit – så er I velkomne til søndagsfrokost. Maden koster 10 kr. Der
er søndagsfrokost:
den 8. marts
den 12. april
den 10. maj
Morgenkaffe & Salmesang søndag morgen
Der er rigtig god salmesang i Houlkær Kirke. Det hænder dog jævnligt at der dukker en
god salme op, som passer rigtig godt til søndagens tekster og prædiken, men som ikke er
indsunget i menigheden. Dels er der de senere år dukket mange nye, fine salmer op, dels er
nogle gode gamle salmer måske gået lidt i glemmebogen.
Derfor inviteres der ca. 1 gang om måneden til morgenkaffe og salmesang inden gudstjenesten.
Man møder kl. 9.45 og drikker en kop kaffe og får en skive brød sammen i våbenhuset,
derefter går man i kirken kl. 10 og synger ca. 20 minutter sammen med kirkens kor og Jens
Chr. Hansen inden søndagens gudstjeneste begynder. Tilmelding er ikke nødvendig.
Der er salmesang og morgenkaffe følgende søndage kl. 9.45:
den 1. marts
den 19. april
den 17. maj
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KONTAKTOPLYSNINGER

kbf. sognepræst Kristine Jersin
træffes i kirken tirsdag kl. 10 – 11 og onsdag kl. 10.30 – 11.30
tlf. 24 27 96 33
sognepræst Lotte Martin Jensen
træffes i kirken fredag kl. 10 – 12, når hun ikke holder gudstjeneste om søndagen
og i Søndersøparken onsdag kl. 10.45 – 12
tlf. 29 33 64 09
kirkekontorets åbningstider
tirsdag kl. 9 – 13
onsdag kl. 10 – 13
torsdag kl. 9 – 13 og 16 – 17
fredag kl. 9 – 13
tlf. 86 67 40 88
sognemedhjælper Tove Kallestrup
træffes efter aftale
tlf. 20 86 11 58
organist og kantor Jens Christian Hansen
træffes efter aftale
tlf. 30 31 31 53
kirketjener Jens Aage Birk Jensen
træffes i kirken tirsdag til fredag kl. 8 – 12.30
tlf. 24 59 78 79
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Gudstjenester
Februar

8. februar – seksagesima
kl. 10.30 Kristine Jersin
15. februar – fastelavn
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
22. februar – 1. s. i fasten
kl. 10.30 Kristine Jersin
1. marts – 2. s. i fasten
kl. 10.30 Kristine Jersin

Marts

8. marts – 3. s i fasten
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
10. marts – spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin

6. april – 2. påskedag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
12. april – 1. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin
14. april – spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin
19. april – 2. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin
26. april – 3. s. e. påske
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

Maj

1. maj – store bededag: konfirmation
10.30 Lotte Martin Jensen

15. marts – midfaste
kl. 10.30 Kristine Jersin

2. maj – konfirmationer
9.30 Kristine Jersin
11.00 Kristine Jersin

22. marts – Mariæ bebudelsesdag
kl. 10.30 Kristine Jersin

3. maj – 4. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

29. marts – palmesøndag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

10. maj – 5. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

April

14. maj – Kristi himmelfartsdag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

2. april – skærtorsdag
kl. 19.30 Lotte Martin Jensen
3. april – langfredag
kl. 10.30 Kristine Jersin
5. april – påskedag
kl. 10.30 Kristine Jersin

17. maj – 6. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin
19. maj – spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin
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DET SKER...
19/2 kl. 14.30
25/2 kl. 19.30
26/2 kl. 19.00
		
28/2 kl. 11-13
28/2 kl. 16.00
7/3
kl. 8.30-15
15/3 kl. 12.00
19/3 kl. 14.30
21/3
kl. 9.15
8/4
kl. 19.30
16/4 kl. 14.30
21/4
kl. 19.30
20/5 kl. 19.30
21/5
kl. 14.30
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Foredrag i Houlkær Kirke: Lange spor
Foredrag i Søndermarkskirken: Eroderes etikken under konkurrencestaten?
Repræsentantskabsmøde i Initiativgruppen Houlkær
m. oplæg ved byrådsmedlem Marianne Åris Andersen. Houlkærskolen.
Flexidræt i Hallen. Zumba under ledelse af gæsteinstruktører fra Dance Project.
Klaverkoncert i Houlkær Kirke: Elisabeth Holmegaard Nielsen
Bagagerumsmarked i Houlkærhallen.
Frivilligdag i Houlkær Kirke
Foredrag i Houlkær Kirke: Fra præst til pedel
Forårsmarked i Houlkær Kirke
Koncert i Houlkær Kirke: Sct. Peders Ungdomskor
Foredrag i Houlkær Kirke: Fra dåre til patient
Foredrag i Houlkær Kirke: Frans af Assisi
Forårskoncert i Houlkær Kirke
Sangeftermiddag i Houlkær Kirke

