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De fleste af os har formentlig set den,- flokken af unge mennesker i 14-17 års alderen, som aften efter 
aften søger mod McDonalds, som er blevet det nye mødested. 
Hvorfor mødes de der? Formentlig fordi, de ikke føler, at de har andre muligheder i Houlkær. Når de er forbi 
konfirmationsalderen, så er det ikke længere muligt for dem at være del af fritidsklubben Klub Gården, som 
er et tilbud til Houlkærskolens elever i 4.-7. klasse.
Om det er de samme unge, som skaber problemer med deres opførsel på Houlkær Bibliotek, vides ikke 
med sikkerhed, men et faktum er det i hvert fald, at mange af dem, der hænger ud på biblioteket, er børn 
i samme aldersgruppe. 
Heldigvis er der fokus på udfordringerne. Både fra politisk side, fra Houlkærskolen og fra biblioteket. Og 
såmænd også fra en privatperson, som har luftet idéen om at lave et mødested for disse ”hjemløse” unge. 
I en artikel andetsteds her i bladet kan du læse skoleleder Pernille Lilliedahl sætte ord på netop denne 
udfordring.  
Hun skriver blandt andet, at det allerede veletablerede samarbejde mellem skolen, Houlkærhallen, Klub 
Gården og Fællessekretariatet forhåbentlig kan bane vejen for en løsning. Oplagt vil det også være at tage 
det lokale gymnasium med i det arbejde. Skolelederen slår på, at der i 2018 ”skal være særligt fokus på at 
lave aktivitetsskabende og inkluderende initiativer for børn og unge i Houlkær. Tilbuddene for netop denne 
gruppe af unge skal udvides”.
Hvor det dog glæder mig at være del af et lokalsamfund, hvor de forskellige foreninger og institutioner er 
klar til at tage et ansvar for, at Houlkær er et godt sted for os alle at være. Og når der opstår udfordringer 

som denne, så er det fantastisk at opleve, at vi står sammen. Ikke om at 
pege fingre ad de unge, men om at finde løsninger. Jeg glæder mig 

meget til at se, hvad dette udmønter sig i.
Når dette så er sagt, så sidder jeg også tilbage med en undren 
og et for mig helt centralt spørgsmål: Hvor er forældrene til disse 
unge mennesker? 
Synes disse forældre mon, at det er ok, at deres børn hænger ud 
på biblioteket eller McDonalds? 
Ved forældrene overhovedet, hvor deres børn er, og hvad de laver 
efter skoletid - eller er de i virkeligheden ret ligeglade?

Med andre ord: Hvor er det forløsende at se, at skole, hal, bibliotek 
og flere andre med det samme griber fat om roden, når der opstår 

problemer, men det fritager altså på ingen måde forældrene for ansvar. 
Så teenagemor- og far i Houlkær: Dit barn er dit ansvar. Kun dit!

Houlkær-forældre,  
hvor er I?

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt
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Med glæde og gode 
værdier på arbejdet
Det var en begejstret Kirsten Mygind, der tilbage i august begyndte som leder i Børnehuset Kokholm. 
Mødet med børnene, personalet, forældrene og Houlkær har gjort hende endnu mere glad for at være 
den, der kom til at stå i spidsen for børnehuset, efter at Ruth Jensen gik på pension. 

Af Rikke May Kristthorsson

Efter at have været pædagog i en årrække, var Kirsten Mygind blevet afdelingsleder i en børnehave i 
Stoholm. Men efter at have haft det job i syv år havde hun fået lyst til selv at blive leder. 
”Jeg brænder virkelig for den gode ledelse inden for mit fag. Jeg sætter en ære i at være den, der skal 
samle trådene og tænke nyt. Og stillingen her i Kokholm var den første, jeg søgte som leder. Jeg er 
utrolig glad for, at det var mig, der fik det her job,” fortæller hun. 
”Allerede da jeg første gang stak hovedet inden for hér, fik jeg lyst til at blive en del af stedet. Jeg kunne 
med det samme mærke, at pædagogerne er her for børnenes skyld”. 

AKTUELT I OMRÅDET
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Gode relationer
Kirsten kommer fra Kjeldbjerg, hvor hun bor sammen med sin mand. 
Sammen har de tre børn på henholdsvis 21, 19 og 12. Så hun kendte ikke Houlkær, da hun søgte stil-
lingen. Men det tiltrak hende, at det var et område med blandet beboelse – og så, at institutionen ligger 
i Viborg Kommune, som hun er glad for at være en del af. 
”Der er nogle udviklingsmuligheder i at være daginstitution i sådan et område som Houlkær. Vi kan være 
med til at skabe nogle gode relationer mellem både børn og forældre allerede tidligt i børnenes liv. Det 
er i hvert fald noget af det, jeg rigtig gerne vil være med til at udvikle endnu mere. 
Kokholm Børnehus er med sine 65 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn et stort børnehus, hvor 30 
procent har en anden etnisk baggrund end dansk. 
”Så skal man huske på, at det ikke er alle, der kan forstå de opslag, der hænger her i huset, og at 
nogle skal have hjælp. Det er vi heldigvis gode til, ikke mindst fordi vi har et utrolig godt forældreråd. 
Det er meget engageret og lægger masser af frivilligt arbejde i børnehuset her. Den store opbakning gør 
arbejdet meget nemmere. 

Samarbejde i Houlkær
I det hele taget er Kirsten glædeligt overrasket over graden af samarbejde i Houlkær. 
”Jeg var dårligt kommet ind ad døren på min første arbejdsdag, inden alle mulige begyndte at ringe 
til mig for at høre, hvordan jeg tænkte, vi kunne samarbejde. Det var også med til at gøre det nemt at 
overtage posten som leder her i huset”.. 
”Ruth (den tidligere, nu pensionerede leder, red.) havde også gjort sit arbejde rigtig godt, så det var nemt 
at træde ind i jobbet efter hende. Desuden er pædagogerne fagligt dygtige. De er også meget åbne over 
for nye tiltag, samtidig med at værdierne, der understøtter det gode børneliv, er stærkt rodfæstede her”. 
Hun har derfor ingen planer om at vende op og ned på hverdagen i Børnehaven Kokholm. 
”Her er så mange fine måder at gøre tingene på, som bare fungerer. Men selvfølgelig har jeg nogle fo-
kuspunkter. Vi er jo kendt for at have en skov-gruppe. Den vil jeg gerne udvikle endnu mere, sådan at vi 
får brugt naturen, som er lige omkring os, bedst muligt. I stedet for dyr og lang transport til Undallslund 
vil vi bruge lokale grønne områder”. 
”Jeg vil også gerne udvikle samarbejdet med Houl-
kærskolen, sådan at vi får bygget bro mellem sko-
le og børnehave. Det er jeg heller ikke alene om,” 
siger Kirsten og henviser til det tætte samarbejde, 
som hun har med lederne for henholdsvis Lyngens 
Børnehuse og Unoden. 
”Vi er en velfungerende ledertrio, der løser opga-
verne sammen. Så jeg oplever en stor arbejdsglæde 
hele vejen rundt: Både fra personalets, forældrenes 
og ledergruppens side. Og den gode stemning kan 
jo mærkes blandt dem, det hele drejer sig om: Bør-
nene. Det er jeg rigtig glad for at være en del af”. 

AKTUELT I OMRÅDET
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”Jeg er her endnu”
Socialdemokraten Marianne Aaris Andersen måtte vinke farvel til sin plads i byrådet ved kommunal-
valget den 19. november sidste år. Og det skete bestemt ikke med hendes gode vilje. Men hun er 
stadig politisk aktiv, selv om vilkårene for arbejdet har ændret sig en hel del. For hun holder aldrig op 
med at brænde for udviklingen af Houlkær såvel som hele Viborg Kommune, siger hun. 

Af Rikke May Kristthorsson

AKTUELT I OMRÅDET
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Tirsdag aften den 21. november og dagene herefter husker Marianne Aaris Andersen som nogle meget 
svære dage at komme igennem. 
Ikke nok med at det stod klart, at hun ikke blev genvalgt for Socialdemokratiet til byrådet, selv om hun 
havde arbejdet som en hest for at få det til at ske - der var også ordinært byrådsmøde dagen efter valget. 
Følelserne og skuffelsen sad helt uden på tøjet. 
”Det var noget af en mavepumper. Jeg havde sådan håbet, at jeg kunne blive valgt ind igen. Men vi 
var jo flere kandidater både lokalt og i Viborg by om det samme antal stemmer,” lyder en del af hendes 
forklaring på, at det ikke gik, som hun havde håbet. 
”Jeg fastholdt mit stemmeantal inde i Viborg by, men jeg mistede rigtig mange stemmer i Overlund-
hallen, så det lykkedes desværre ikke i denne omgang. Så da stemmerne var talt op i Overlund, og jeg 
kørte ind mod rådhuset for at få det endelige resultat, der vidste jeg godt, at jeg ikke var blandt de 31 
valgte til byrådet”.
”Det er superærgerligt, for jeg var lige kommet så godt i gang. Der er jo mange ting, man skal sætte sig 
ind i som ny i byrådet. Jeg havde fået arbejdsgangen ind under huden, og jeg var nu klar til at bygge 
videre på den store indsigt, jeg havde fået”. 
”Til gengæld kan jeg med sindsro sige, at jeg gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg lagde alle mine kræfter i 
valgkampen og mere til. Jeg ville ikke stå dagen før valget og føle, at jeg kunne have gjort mere, og det 
gjorde jeg heller ikke. Det var en rigtig god valgkamp, og stemningen på gaden var god. Og man ved jo, 
at man som politiker er valgt for fire år ad gangen, så det er en tidsbegrænset ansættelse, om man så 
må sige. Alligevel føles det lidt som en fyreseddel”. 

Ikke færdig i politik
Og ansættelsesforhold er faktisk noget, hun ved en del om. Til daglig er hun ansat som sagsbehandler 
i HK.
”Omvendt er jeg også sådan skruet sammen, at jeg er overbevist om, at der er en mening med de ting, 
der sker i livet. Det er nemmere at se, når man har fået det hele lidt på afstand. Så lige nu er jeg glad for, 
at jeg har mere tid til min datter, jeg kan tage noget efteruddannelse og fortsætte mit politiske arbejde 
i et andet og lige nu lidt lavere gear”. 
   For lige nu er det planen, at Marianne Aaris stiller op igen til næste kommunalvalg. ”Jeg er slet ikke 
færdig i politik. Det tager også tid at køre en valgkamp i stilling. Jeg sidder i bestyrelsen for den social-
demokratiske vælgerforening for Houlkær, Overlund og Bruunshåb. Vi begynder lige så stille at kigge 
frem mod valget om små fire år. Det tager jo også tid og kræver ressourcer at bygge den slags strategisk 
ordentligt op i partiorganisationen. Det er jeg rigtig glad for at være en del af”. 

Kæmper for Houlkær
Det skyldes ikke mindst, at hun brænder for udviklingen af Houlkær-området. Marianne Aaris er selv 
født og opvokset i bydelen og har boet det meste af sit voksenliv netop i ”Øst for paradis”. Det er her, 
hun kan se så mange muligheder for at skabe et endnu bedre Houlkær. 
”Og det kræver jo også et indblik i de lokale forhold, hvis man skal have sat nogle aftryk politisk, og det 
er enormt vigtigt løbende at blive fodret fra lokale borgere, så man kan bære disse synspunkter med ind 

AKTUELT I OMRÅDET
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i debatten og beslutningerne. Det er meget vigtigt, at Viborg byråd er repræsenteret fra lokalområdet 
”Øst for paradis”, så området ikke drukner i debatten land og by”.
”Jeg har jo i en årrække arbejdet meget med børn- og ungeområdet. Jeg kan se, at det gør en stor 
forskel, når de forskellige institutioner i området snakker sammen. Her tænker jeg både på skole, klub, 
sfo, fritidsliv, daginstitutioner, kirke og så videre. Det er hele vejen rundt. Og det drømmer jeg om at se 
endnu mere af. Det kunne løfte Houlkær som bydel”. 
”Vi har jo i forvejen nogle rigtig fine traditioner for samarbejde at bygge videre på. Tænk bare på Houl-
kærløbet og de aktiviteter, der er begyndt at spire frem: Kulturfesten med fællesspisningen er jo et 
fantastisk flot initiativ, der er med til at samle området. Bladet her er jo også et eksempel på, at vi kan 
noget særligt i Houlkær. Det vil jeg rigtig gerne være med til både at bevare og bygge videre på”. 

AKTUELT I OMRÅDET
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Malene fra Houlkær  
er årets spejderleder
22-årige Malene Gaardsdal Jensen fra Houlkær blev den 
stolte vinder af prisen som årets leder 2017 i De grønne 
pigespejdere.
”Jeg er bare så overvældet. Og jeg er så glad og så mega 
stolt, siger Malene Gaardsdal Jensen.
Hun er leder for en gruppe, hvor pigespejderne går i 4. klas-
se og opefter. I motivationen for prisen bliver hun beskrevet 
som en leder, der skaber et trygt miljø for pigespejderne og 
udvikler et åbent fællesskab, som flere har lyst til at være 
en del af.
Malene Gaardsdal Jensen fik prisen overrakt på et lederkur-
sus i Nyborg. Spejderprisen går hvert år til en leder, der er 
ekstraordinær god til at skabe et rart og sjovt miljø i gruppen 
og til at udfordre pigespejderne til at turde mere.
”Malene Gaardsdal Jensen er en arbejdshest, der er god 
til at koordinere planlægning og er god til at engagere hele 
gruppen. Malene er ikke bare en god leder for pigespejder-
ne. Hun tager også ansvar for at skabe et rart miljø blandt 
lederne,” lyder det blandt andet i begrundelsen for at tildele 
hende årets lederpris.

Selv er hun både  
stolt og beæret og siger:
”Jeg vil gerne sige tak til min gruppeleder, Anne, der har 
lært mig at være en god leder. Hun har også gjort mig til 
den spejder, jeg er i dag,” siger Malene Gaardsdal Jensen.
Ved siden af sit engagement som spejderleder er hun ved at 
uddanne sig til bioanalytiker i Aarhus.
Med prisen følger ud over anerkendelse et unika glasfad 
med Malenes navn indgraveret.
De grønne pigespejdere er en spejderorganisation for piger 
og kvinder, der arbejder for at skabe modige piger og fylde 
deres rygsække op med udfordrende og gode oplevelser.

10
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Bydelsmødrene ønsker  
Houlkær-området  
tillykke med det nye 
aktivitetshus
Vi er flyttet ind i de indbydende lokaler med vores TIRSDAGs café.
Som altid har TIRSDAGs caféen åbent mellem 16 og 17.30 – hver gang med kaffe/te, lidt sødt og et 
godt arrangement. Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af vores café-tilbud. Alle er velkomne.
 

Program for foråret 2018:
16/1 Fælles planlægning af foråret
23/1 Aktuelt: MeToo og unges netdeling af sex                   
30/3 Tankefeltterapi                  
6/2 Vold i nære relationer        
20/2 Mit liv med 6 børn og karriere                
27/2 Økonomi
6/3 Månedsmøde i Houlkær 
  – kun for medlemmer            
13/3 Kreativ eftermiddag          
20/3 Frit emne                           

3/4 Det gode parforhold – hvad er det for mig?                 
10/4 Hvad skal jeg gøre, når jeg har ondt?     
17/4 Forsikringer og pension     
24/4 Frit emne                                                 
1/5 Frit emne      
8/5 Månedsmøde i Sydbyen – kun for medlemmer            
15/5 Sund og billig livsstil i familien              
22/5 Kreativ eftermiddag          
29/5 Sommerafslutning

Velkommen til foråret 2018
De venligste hilsner
Bestyrelsen for Bydelsmødrene i Houlkær
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Vi skal fungere som  
en harmonisk familie
Klub Gården fungerer optimalt, hvis personalet er et solidt fællesskab med – og til trods for - styrker 
og forskelligheder. Klubbens nye leder værdsætter, at netop dette er kendetegnende for hele den 
bydel, hun er rykket ind i.  

Af Maiken Marie Dyrvig

Sif Hvass har pakket sin solide bagage med idéer og værdier og sat den ind på Klub Gården. Her vil den 
langsomt og sikkert blive pakket ud, for nu er hun leder, og hun er kommet for at blive. 
På en gråsprængt vintermorgen møder vi hende for at få et kig ned i bagagens indhold, der vil folde sig 
ud, forme klubben og med tiden blive en del af hele Houlkærs fritidsliv.  

Fra lærer til tredobbelt leder
Der er noget særligt over en fritidsklub uden for åbningstid. Noget spændt. Roligt. Afdæmpet. Caféen 
står stilfærdigt afventende i det blege morgenlys, imens Sif skænker friskbrygget kaffe og sludrer indle-
dende om fritidens gøremål. Godt tilpas og hjemmevant allerede. 
Hun er et frisk vindpust, der med fast hånd og sikre bevægelser fylder de døsende lokaler med liv og 
energi. Den slags menneske, der er på vej til at svare på spørgsmålene, inden man helt når at færdig-
gøre sætningen. Hurtig i tanke og opfattelse.

”Ud over at være ansat her har jeg faktisk mit eget lille firma, hvor jeg syr tasker i forskellige udgaver. 
Ved siden af det syr jeg tøj til Historisk Værksted i Randers og til Østjyllands Museums kommende ud-
stilling om stenalderen. Så jeg har en stor interesse i vores fortid, kreativt set.” 
Den fortælling om Klub Gårdens nye leder giver anledning til at hoppe tilbage til begyndelsen af hendes 
karriere. 
Sif Hvass blev nemlig uddannet håndarbejdslærer i 1991. 
”Så jeg har undervist i mange år, primært på højskoler og i efterskoleverdenen. Jeg var glad for at have 
friheden og samtidig have relationen til de unge mennesker – også på de skæve tider i døgnet.” 
De præferencer hang ved, og hun tog dem med, da hun i 2007 valgte, at der skulle ske noget nyt. Hun 
blev klubleder i Randers.
Du gik direkte fra underviser til klubleder?
”Ja, men jeg havde snuset meget til det at være tovholder og leder i forskellige sammenhænge, så 
interessen havde været der i mange år.” 
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Den blev i sandhed indfriet i Randers Kommune. I 2011-2012, blev klubberne lagt ind under folkesko-
lerne, og Sifs områder blev udvidet til også at omfatte stillingen som souschef i sfo’en. Da hun også blev 
konstitueret sfo-leder, sad hun pludselig på tre poster. 
Det navigerede hun pligtopfyldende i, imens rygsækken fyldtes med redskaber, rutiner og erfaring, der 
placerede hende solidt i lederstolen. Hun trivedes som leder i regiet for børnenes frie tid. 
”Jeg havde indflydelse, der gjorde, at jeg kunne gøre noget ved mine mærkesager samtidig med, at jeg 
havde relationen til børnene.”
Sifs mærkesager er gennemgående for hele hendes væsen og ledelse, så dem vender vi tilbage til. Først 
skal vi have fulgt hende til Houlkær, for tiden i Randers var ved at ebbe ud. 

Et godt hus
I 2015 gennemførte Randers Kommune en række strukturændringer, der resulterede i, at den skole, 
Sif var ansat ved, blev udskolings-skole. Sfo’en forsvandt, og hun blev tilbudt en souschef-stilling på en 
anden skole for de pædagoger, hun hidtil havde været leder for. 
”Det valgte jeg at sige nej til. Det skift var ikke nemt, når jeg havde været leder for dem så længe.”
Også Klubben var blevet udsultet, og Sif Hvass valgte helt at forlade ledelsesvejen.
”Det endte med, at jeg blev på skolen og underviste i håndværk og design. Det gjorde jeg de næste to år, 
men jeg kunne mærke, at jeg ikke skulle blive ved. Jeg skulle tilbage til at være leder. Helst i en stilling, 
der både indeholdt ledelse og tid med børnene.”

Det siges, at alt godt kommer, til den der venter. Sif havde tålmodighed og de rette redskaber i bagagen. 
Tingene løste sig i sommeren 2017. 
”Da jeg så opslaget til denne stilling, var der ingen tvivl. Det var det, jeg skulle. Jeg fik lov til at være 
leder og samtidig have eftermiddage og aftener sammen med børnene. Det var en helt speciel følelse 
første dag, jeg var her, for nu var jeg tilbage til noget, jeg godt kan lide at være i. Og det holder ved. Jeg 
glæder mig til at komme på arbejde hver dag.”
Hvad er det, der glæder dig?
”Nu har jeg været her i nogle måneder, og jeg synes, det fungerer optimalt. Alle virker, som om de ved, 
hvad de skal, og der er ro og glæde i huset. Vi kan grine, og vi kan sige tingene til hinanden. Man føler 
sig tryg.” 
Hun lader blikket glide ud over lokalet, imens hun tænker sig om.
”En af de ting, jeg har tænkt meget over, er, at selvom vi som personale har forskellige funktioner og er 
forskellige mennesker, så skal vi kunne fungere hver eneste dag som en lille harmonisk familie. Hvis ikke 
vi gør det, kan børnene mærke det, og så kan vi lægge al vores faglighed og professionalisme væk, for 
så kan det ikke bruges til noget som helst. Det falder til jorden. Harmoni kræver, at vi er rummelige over 
for hinanden og accepterer hinandens forskelligheder. Det kan vi her, og det er fantastisk.”

De samme ord bruger Sif, der selv bor i Hobro, når talen falder på området uden for klubbens mure. 
”Jeg synes, det virker som om, folk står sammen i Houlkær. Sådan en ”vi er her for hinanden”-følelse. 
Når vi bor her, så er vi også rummelige over for hinanden og vil hinanden det bedste. Tænk, at man kan 
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komme et sted, hvor der er så mange forskellige nationaliteter, men man mærker det ikke. Vi er her 
faktisk bare og tænker ikke over det.”
Det åbne sind kan Sif Hvass også mærke i de frie timer.
”Beboerne her i området vil gerne skabe noget sammen. Der er jo et imponerende fritidsliv heromkring. 
Jeg har sådan en fornemmelse af, at lige meget hvor man kommer fra, og hvem man er, så er der nogle 
ildsjæle, der sørger for at få sat noget i søen, man kan være en del af. Det vil jeg gerne, at vi som klub 
bidrager til. Når jeg har været her i et år eller to, skulle det gerne være sådan, at alle i lokalområdet 
kender os, fordi vi har været en del af nærmiljøet i mange sammenhænge.”

Alle skal trives
Sammenhold. Rummelighed, harmoni og forskellighed. Ordene går igen, for Sif vægter dem højt. 
”Grunden til, at ledelse er så spændende for mig, er, at jeg på den måde kan komme til at sætte mit 
præg på arbejdsmiljø og trivsel, som jeg går meget op i. Det er vigtigt for mig, at folk har en rar hverdag 
at komme på arbejde i. Det kommer sig måske af, at jeg er uddannet arbejdsmiljørepræsentant,” siger 
hun og trækker pludselig endnu et redskab op af rygsækken.

Hvad gør du aktivt for at sikre et godt arbejdsmiljø?
”Det kan være små ting som at lave om inde på vores kontor for at sikre, at alle har et sted at trække sig 
tilbage uden at føle sig i vejen. Men det er også de store, grundlæggende ting. Hvis vi ikke sørger for, at 
de fysiske og psykiske rammer er i orden i klubberne, så ender vi med at udsulte os selv. Medarbejderne 
kan blive syge af begge dele.”

Idéer for alle
Sif Hvass har idéer. Mange idéer. De er alle en kombination af værdier og interesse. Nogle idéer tjener 
arbejdsmiljøet, andre tilgodeser børnene, deres forældre og nærområdet. Altid uden undtagelse.  
Her kan Klub Gårdens engagement i ”Bag for en Sag” tjene som godt eksempel. Børn og forældre bager, 
børnene sælger bagværket, og pengene går til Børnetelefonen. 
”Jeg vil gøre en indsats for, at de børn, vi har i klubben med anden baggrund, får deres mødre med. Det 
er så vigtigt at få de her forældre involveret, for de fleste vil rigtig gerne. Nogle gange er det bare svært. Jeg 
hilste på dem til kulturfesten, så de er her jo og deltager gerne. Det er en god måde at gøre dem fortrolige 
med klubben på, og så kunne det jo være skønt, hvis vi kunne præsentere et nuanceret udvalg af kager.”
At valget faldt på Bag for en Sag, var heller ikke tilfældigt.
”Det er, fordi overskuddet går til Børnetelefonen, som er en hjælp, der kan gavne alle børn. Det var også 
oppe at vende, om vi skulle deltage i Knæk Cancer, men vi blev ret hurtigt enige om at droppe idéen. Ja, 
nu bliver jeg meget værdibaseret, men midt i det her mediecirkus, som Knæk Cancer er, så glemmer vi 
alle de mennesker, der hver dag er bange for at blive skudt i Syrien eller ramt af noget andet voldsomt, 
som vi ikke en gang lægger mærke til. Alt dette glemmer vi, når vi bliver så fokuseret på de ting, der 
handler om os selv. Så glemmer vi den verden, som vi er en del af. Vi bør forholde os til den samlede 
virkelighed, når vi bor i et område, der er så multietnisk som det her. Det er en af de sager, der bliver 
dilemma-fyldt, og det har jeg faktisk ikke lyst til at bidrage til,” forklarer Sif og uddyber:
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”Jeg har arbejdet med asylansøgere igennem halvandet år i Randers Kommune. De kom fra Syrien ind 
i modtagerklasserne, som jeg var en del af, så jeg har fået et kendskab til – og en forståelse for de her 
kulturelle forskelle.”

Har en drøm
Det stykke bagage sætter sit præg på mange af klublederens tanker og idéer. Endnu et eksempel, som 
bringer os tilbage til, hvor vi begyndte:
”Jeg har jo en drøm, der startede, da jeg så en af pædagogerne i vikinge-kostume på vej til rollespil. 
Jeg har en interesse i historie og beklædning, vi har rammerne heroppe, og vi har evner i huset og i 
området, som gør, at vi har mulighederne for at få vores eget historiske værksted op at køre. Hvordan 
så det ud i vikingetiden i Danmark? Hvordan så det ud i samme periode i Persien, Iran og andre steder 
i verden? Vi kunne få rigtig mange mennesker i spil og måske ende med at skabe en udstilling, som 
hele byen kan gøre brug af. Ja, det er meget stort inde i mit hoved, men jeg ser fantastiske muligheder 
i det,” siger hun. 

Der har tegnet sig et billede af, hvor Sif Hvass´ begejstring for klubliv og – ledelse kommer fra – og hvor 
det bærer hen. 
”Her på Klub Gården har jeg både relationen til børnene, som jeg sætter stor pris på… Tænk, hver eneste 
dag er der tre-fire unger, der lige skal give mig en krammer. Det er bare så fedt. Og så har jeg ledelsen, 
idéerne og indflydelsen til at gøre gavn – og trække andre folk med mig. Jeg er så glad for at gå på arbej-
de, men som en bekendt sagde til mig: Du er jo også vendt tilbage til dit hjertebarn.”

HOULKÆR-PORTRÆTTET
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Fem skarpe til  
Siff Hvass – leder  
i Klub Gården

1. Klub gården strækker sig fra 4. - 7. årgang. Har der været tanker omkring de store klasser - 8. 
og 9. ? Der kan være et relativt stort spænd, fra man er færdig i klub, til man er på den anden side 
af folkeskolen.

”Det er en beslutning, der er taget centralt (Viborg Ungdomsskole) for at styrke ungemiljøet i Klub Midt, 
og med en tanke om at de unge mødes med andre unge fra andre områder af Viborg.”

2. Når man som barn i 3. klasse afslutter sit sfo-liv, hvad kan man så se frem til mht. at starte i klub?

”Børnene kan forvente en ny og spændende form for frihed og masser af valgmuligheder i dagligdagen. 
De skal gerne få en fornemmelse af, at de nu er blevet større og selv kan være med til at træffe beslut-
ninger om deres fritidsliv i klubben. Klubben er STEDET, hvor man mødes på tværs af alder, interesser 
og kundskaber – og dermed skaber nye og stærke relationer til kammerater, samt andre voksne som de 
ikke møder i skole-regi. Derudover kan børnene også komme i klubben to gange om ugen om aftenen, 
hvor der bl.a. er mulighed for at spise aftensmad”.

3. Hvad gør klubben for at promovere/gøre opmærksom på sig selv?

”Klubben forsøger at gøre opmærksom på sig selv gennem forskellige arrangementer – såsom ”Bag for 
en sag” i klubregi, Houlkærdagene, børne-disco i Hallen. Desuden er samarbejdet mellem sfo og klub 
vigtigt ift. overgang fra sfo til klub”.
”Udover det nære er vi som klub med i et samarbejde på tværs af klubberne, hvor vi udbyder forskellige 
forløb under ”Den åbne skole”. Forløbene kan tilrettes, så de tilpasses skolernes behov”.

17
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4. Klub Gården er velsignet med nogle ret imponerende faciliteter i kraft af samarbejdet med  
Houlkærhallen. Udnyttes faciliteterne og samarbejdet optimalt, eller er der mere i vente for  
Houlkærs klubbørn?

”Klub Gårdens børn har rigtig gode muligheder for bevægelse i deres hverdag. Set i min optik har de 
optimale muligheder for at udforske og afprøve forskellige grene indenfor sportens verden, og dette 
ganske uformelt. Udover de superdejlige sportsfaciliteter har vi jo også vores eget vikinge-område, hvor 
verden kan udforskes igennem en anden optik, som måske ikke handler så meget om, at alt skal måles 
og vejes”.

5. Hvad vil du som klubleder gøre for at fremme samarbejdet med hallen og sfo’en yderligere?

”Jeg vil naturligvis gerne have et tæt samarbejde med sfo´en – især omkring de børn, der går i 3. klasse, 
og som inden længe skal starte op i Klub Gården. Derfor vil det være naturligt, at vi mødes med de pæ-
dagoger, der er tilknyttet 3. klasses gruppen, og udarbejder en plan for besøg i klubben – og omvendt 
at vi besøger 3. klasses gruppen i sfo´en. Det vigtige i denne proces er relationsarbejdet mellem børnene 
og de voksne i klubben”.
”Samarbejdet med hallen drejer sig i første omgang om at gøre børne-disco arrangementet til en tilbage-
vendende velbesøgt begivenhed. Dette arrangement er også for sfo-børnene. På sigt er det meningen, at 
vi vil udarbejde en årskalender med forskellige arrangementer til glæde for alle børn i Houlkærområdet”.

Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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Nyt fra Houlkærskolen
Så er vi kommet rigtig godt i gang 
med 2018 på Houlkærskolen. 

Vi har haft indskrivning til kommende børnehaveklasser.
Igen i år får vi tre klasser. Det er altid spændende at se det en-
delige tal, specielt med den megen omtale i pressen om flugten 
fra folkeskolen. Vi har heldigvis ikke øget søgning til privatsko-
lerne fra vores skoledistrikt.
Vi har netop færdiggjort vores kvalitetsrapport for 2017, hvor 
vi har angivet vores indsatsområder for Houlkærskolen i 2018. 
Og igen i dette år vil vores fokus være trivsel, sammenhæng 
og fællesskab. Men i år vil vi tænke fællesskaber og trivsel lidt 
bredere.
Når vi taler om fællesskab, har vi særligt fokus på samarbejdet 
mellem skolen, Houlkærhallen, Initiativgruppen, Klub Gården og Fællessekretariatet.
Set i lyset af de udfordringer vi har i området med rodløse unge, bl.a. omkring vores bibliotek, vil vi i 
2018 have særlig fokus på at lave aktivitetsskabende og inkluderende initiativer for børn og unge i vores 
område. Vi ønsker at udvide tilbuddene for netop denne gruppe af unge. 
Vi vil også fortsætte med at uddanne trænerspirer på skolen. Det er meningen, at trænerspirerne ef-
terfølgende kan indgå aktivt i den lokale idrætsforening som ressourcepersoner og derved skabe nye 
spændende tilbud i Houlkær IF. Det er vores håb, at vi på denne måde kan være med til at styrke idræts-
livet i Houlkærområdet.
Vi ved, at det virker, hvis vi alle retter opmærksomheden mod den samme udfordring, og hvis vi samler 
ressourcerne.

Arbejdet med trivsel vil i 2018 komme til at handle meget om trivsel på tværs.
Så igen i år vil vi afholde trivselsdag for hele skolen den første fredag i marts.
Selvom skolen er opdelt i fem klynger, er vi stadig én skole, og det er vigtigt for os, at vi er fælles om 
en række ting og har nogle traditioner, der binder skolen sammen. Traditionerne giver sammenhæng og 
fællesskab for både børn og voksne. 

Vi er sikre på, at forskellige tiltag på tværs af årgange har en god effekt på elevernes tryghed og læring 
i skolen. Det kan eksempelvis være legepatruljer, hvor store elever leger med små elever - eller læse-
venner, hvor elever fra forskellige årgange læser for hinanden. Sidstnævnte foregår også, hvor elever 
fra skolen er i børnehaverne og læse for kommende skolebørn. I forlængelse af dette er det planen, at 
kommende skolebørn får en ”storeven” som allerede er elev på skolen, når de kommer. 
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Og så skal vi til det igen. 
Der er tre pladser i skolebestyrelsen på spil

Det er igen ved at være tid til valg til skolebestyrelsen på Houlkærskolen. 
Med en plads i skolebestyrelsen får man en spændende mulighed for at sætte fingeraftryk på den lokale 
udmøntning af det at lave skole. For at sikre kontinuiteten i skolebestyrelsen har vi forskudt valg. Det vil 
sige, at vi har valg hvert andet år, så vi ikke skifter hele bestyrelsen ud på en gang. 
Derfor er der denne gang tre forældrerepræsentanter, der er på valg.
Alle detaljer vedr. valghandling vil blive formidlet via skoleintra. 

Pernille Lilliedahl
Skoleleder
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Houlkærskolens sfo  
– Håndbold, strikkeklub 
og hygge
I skrivende stund er der hvidt udenfor. Det er ikke tit, det forholder sig sådan. Derfor var der også eks-
plosiv efterspørgsel på de såkaldte ”numse-kælke” (spørger man børnene, hedder det en røv-kælk), da 
landskabet i januar for en stund blev dækket af sne. Ligger der bare en centimeter sne, er det stensik-
kert, at børnene på forunderlig vis formår at få skrabet nok sne sammen til at bygge en snemand. Skulle 
vi være heldige med større mængder hvid nedbør, vil vi sørge for at frekventere den lokale kælkebakke 
mest muligt. 
Når dette nummer udkommer, vil vi være på den anden side af Houlkær sfo´s januar-håndboldturnering. 
Som nævnt i november-udgaven af Houlkær Nyt har vi i årets første måned været i fuld sving med 
forberedelserne. Vi er kommet frem til, at det vist nok er femte gang i år, at håndbolden ruller, og vi er 
efterhånden ret stolte af at kunne præsentere en så fasttømret aktivitet i Houlkærs sfo. 
Tirsdag og torsdag har de forskellige hold øvet, og på sidelinjen har der været gang i cheerleader-værk-
stedet. Vi har de sidste par år oplevet, hvor stor en forskel det gør på selve dagen, når der er opbakning 
fra en flok højt motiverede ”tiljublere”, og derfor blev i år ingen undtagelse. 
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Invitation til Houlkærskolens 40 års jubilæumsfest

    for gamle elever, tidligere og nuværende ansatte 

lørdag d. 18. august 2018 fra kl. 14.00 med start i Grønnegården og 

efterfølgende et BRAG  af en fest i Houlkærhallen. 

 
Program: 14.00 – 14.45 Velkomst, sange og taler  

14.45 – 17.00 Man mødes med sin årgang, hygger sig med kaffe, 
kransekage og bobler. Lærerne kikker indenfor, og 
der vises rundt på skolen.  

17.00 – 18.00 Tjek ind i Hallen, ombytning af billet til armbånd. 
Bordene er dækket, så man sidder årgangsvis.  

18.00 – 01.00 Middag – lækker 3 retters buffet.  

Der kan købes øl, vand og vin i baren.           
Senere på aftenen kan der købes kaffe og drinks.  

 Efter middagen bliver der mulighed for at lytte til 
musik og evt. danse lidt med den gamle 
skolekæreste.  

01.00 Farvel og tak for en dejlig dag.  

Tilmelding og betaling: 
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=dcf62980f9 

Pris: 295,00 kr. for tilmelding inden d. 1. maj, dernæst er prisen 350,00 kr. frem til d. 1. juli 2018. 

Ved tilmelding skrives navn og det årstal, hvor du startede i skole. Er du ansat / tidligere ansat angives det 
også på tilmeldingen.  

Se endvidere Houlkær skolens facebookside http://kortlink.dk/facebook/sp9z 

          På glædeligt gensyn  

                                                                              Houlkærskolen /Houlkærhallen og Initiativgruppen Houlkær 
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Ligesom sidste år fik vi i år besøg af Ans og Vestervangs sfo’er, der heldigvis var friske. Uden dem ville 
arrangementet være et helt andet. Undervejs i forløbet har vi haft en flok sfo-”journalister” oppe for at 
tage billeder og optage lidt video. Nogle af billederne kan I se samen med denne artikel, og inden længe 
får vi udarbejdet en mindre video, så I kan få et indblik i noget af forløbet.

Ny struktur
I den almindelige sfo berørte vi sidst vores arbejde med en ny struktur. Vores daglige måde at forvalte 
vores aktivitetsudbud har fået en overhaling, og som det ofte går med nye tiltag, så kan der være behov 
for justeringer. Som nogle forældre måske har bemærket, så har vores aktivitetskalender ikke været 
opdateret efter nytår. Det skyldes de justeringer, vi i øjeblikket er ved at kigge på. Det store fokus har 
ligget på håndboldturneringen, og da den nu er afsluttet, vil kalenderen igen blive fyldt.  
Med starten af det nye år har vi også set dette års udgave af Klub 3 blive startet op. Klub 3 er et tilbud 
udelukkende for 3. klasserne, der kører fast hver mandag indtil slutningen af maj. Formålet er at sfo´ens 
ældste årgang skal have et lidt anderledes tilbud hen mod slutningen af deres sfo-tid. 
I øjeblikket bruges Houlkærhallen som base, men indlagt undervejs vil der dukke større aktiviteter op 
med en måneds mellemrum. Blandt andet vil Granadaskoven og Klub Gården blive involveret. Sidst-
nævnte vil der blive sat fokus på efter vinterferien, hvor de forskellige klasser på skift får mulighed for 
at komme og prøve, hvordan det er at være i klubben. På den måde har de fået et lille indblik i klublivet, 
inden de selv starter der efter sommerferien.
Sidst, men bestemt ikke mindst, vil vi gerne sende en efterspørgsel ud – i retning af forældre eller bed-
steforældre, der er interesserede i at strikke. Det er ikke kun i tv, at der skal strikkes, men også i sfo. 
Vi vil gerne afvikle et projekt, hvor vi får brug for ekstern hjælp/erfaring. Tænker du, at det kunne være 
noget for dig, må du gerne tage kontakt til Lis i sfo.
Husk, der er altid kaffe på kanden i køkkenet!

Mvh Houlkærskolens sfo

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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Halgulvet i  
Houlkærhallen får en 
”makeover” i 2018
Houlkærhallen blev taget i brug i 1990, og det fortaber sig i historien, om halgulvet er blevet om- 
lakeret siden ibrugtagningen for 28 år siden, men det bliver det under alle omstændigheder i år!

Historien om halgulvet i Houlkærhallen er på mange 
måder én lang lidelseshistorie, hvis man tænker tilbage 
på de mange år, hvor taget over halgulvet var utæt, 
og at der af samme grund desværre ofte lå vand på 
gulvet. En situation som i mange år var den daværende 
bestyrelse en sand gotisk knude. Man havde ikke råd 
til at skifte taget, men på den anden side havde man 
selvsagt, som idrætshal, heller ikke råd til, at halgulvet 
blev ødelagt. Løsningen kom med en ny bestyrelse og 
efterfølgende en omprioritering af hallens ressourcer, 
så der blev økonomisk råderum til at gøre noget ved 
hallens forfatning. Arbejdet med det nye tag blev af-
sluttet i 2016, og hallen har heldigvis været ”tør” lige siden.
At halgulvet trænger til en renovering er selvfølgelig ikke alene en konsekvens af datidens indtrængen af 
regnvand. Heldigvis er der for en stor del også tale om ”naturligt slid”, som opstår, når hallen bliver brugt 
til det, den er bygget til; idræt! Houlkærhallen er en af de mest brugte haller i kommunen, så over år vil 
der selvfølgelig være et naturligt slid.
På årets første bestyrelsesmøde i Houlkærhallen den 15. januar er det så blevet besluttet, at i år skal være 
året, hvor vi investerer i halgulvet. Vi er derfor allerede i gang med at indhente tilbud, og vi forventer, at vi 
senest til sommerferien får givet gulvet en tiltrængt renovering og ny lakering, så det igen fremstår pænt 
og robust til glæde for de mange aktiviteter og fødder, som hver uge finder vej til Houlkærhallen.

Af Jens Johansen, hallen@houlkaer.dk

Gulv og streger kan se frem til  
en tiltrængt ”makeover” i 2018
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Nyt, ungt blod til  
badmintonsporten
Omkring 25 børn slår i denne sæson deres første slag til fjerbolden i Houlkærhallen.

Af Kim Juhl Andersen

”At spille badminton handler ikke kun om at kunne ramme en fjerbold med en ketsjer. Fodarbejdet er 
omtrent det halve af at være en god badmintonspiller….”
20-årige Christian Jensen understreger sin pointe med et par hurtige sidebevægelser, alt imens efter-
middagens let-decimerede nybegynderhold for børn i syv til ti års-alderen opmærksomt forsøger at suge 
grundlæggende badminton-teori til sig.
Scenen er Houlkærhallen en forblæst onsdag eftermiddag. 
Her har Asmild Badmintonklub gennem nu snart to sæsoner tilbudt ungdomsbadminton fordelt på to 
hold: Et nybegynderhold for folkeskolens 1.-3. årgang og et nybegynderhold for elever på 4.-5. årgang.
I Houlkær har badminton ellers mest været en sport for herrer i den modne alder, men efter at naboerne 
fra Asmild/Overlund er rykket ind og har overtaget organiseringen af de lokale badmintonaktiviteter, er 
også ungdommen kommet ganske godt med.
I forrige sæson var der hele 35 børn, der blev introduceret til badmintonsporten i Houlkær, og i denne 
sæson ligger antallet af unge badmintonspillere forholdsvis konstant omkring de 25.

Cheftræner Christian Jensen i gang med at give dessiner  
til en håndfuld af de yngste badmintonspillere i Houlkær.
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Mens der godt kan være plads til et par spillere ekstra på det yngste badmin-
tonhold i Houlkær, er der godt fyldt op med spillere på holdet for 4.-5. årgang. 
Spillerne på U13-holdet er her linet op på rad og række – klar til den ugentlige 
badmintonlektion i Houlkærhallen.

Signe Jensen og Emil Storgaard Andersen er begge som trænerspirer tilknyttet 
Asmild Badmintonklubs ungdomsaktiviteter i Houlkærhallen. Her går de dagens 
træningsprogram igennem sammen med cheftræner Christian Jensen.
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”Tilslutningen i sidste sæson var selvfølgelig helt overvældende, men 25 ungdomsmedlemmer i Houlkær 
er bestemt også fuldt tilfredsstillende. Det svarer så nogenlunde til, hvad vi kan mønstre ”hjemme” i 
Overlund Hallen, hvor vi ellers traditionelt har vores faste base,” konstaterer Leif Møller, som er formand 
for Asmild Badmintonklub.

Fedt at give sin hobby videre
Træner Christian Jensen er selv gammel Houlkær-dreng, men har siden han var otte-ni år gammel spillet 
badminton i Viborg Badminton Klub.
Han fik sin første hjælpetrænertjans som 15-årig og fungerer i denne sæson som badmintontræner seks 
timer om ugen. Sideløbende med at han plejer sin egen badmintonkarriere – og har et deltidsjob hos 
Telenor i Bilka.
”Badminton er min store hobby, og efter 12 år i badmintonsporten synes jeg bare, det er fedt, at jeg nu 
kan være med til at give mine egne badminton-erfaringer videre til andre”.
”Samtidig er det også særdeles udviklende at være ungdomstræner. Man bliver bedre til at arbejde med 
børn, til at kommunikere med forældre – og i det hele tages til at omgås andre mennesker sådan helt 
generelt,” fremhæver Christian Jensen.
Som ungdomstræner i Houlkær så han gerne, at der var lidt flere børn på det yngste nybegynderhold.
”Der kunne godt være plads til nogle stykker flere, så vi når op på i alt 15-16 spillere – ligesom på holdet 
for 4.-5. årgang. Det er til gengæld også et passende antal, hvis man fortsat skal kunne nå rundt og 
vejlede den enkelte,” vurderer den unge cheftræner i Asmild Badmintonklubs afdeling i Houlkær.
Rent sportsligt synes Christian Jensen i øvrigt, han kan spore tydelige fremskridt fra træningsstarten 
sidst i august og frem til nu.
”Dengang vi startede, handlede det i høj grad om overhovedet at ramme bolden. På dét punkt går det 
langt bedre nu – og i det hele taget kan man klart mærke, at de enkelte spillere flytter sig fra gang til 
gang. Det er også noget af dét, der gør det sjovt at have med nybegynder-badminton at gøre: at man 
hele tiden har en oplevelse af, at spillerne udvikler sig,” nævner Christian Jensen.

Trænerspirer til hjælp
At de unge Houlkær-talenter gradvist bliver skrappere og skrappere til at spille badminton, kan for-
mentlig også i nogen grad tilskrives, at Christian Jensen som cheftræner har et par ”trænerspirer” til 
sin rådighed.
Signe Jensen og Emil Storgaard Andersen fra henholdsvis 8. og 9. årgang er begge med på det første 
trænerspire-hold, som i indeværende skoleår er blevet introduceret i overbygningen på Houlkærskolen.
Og set fra et trænersynspunkt har assistancen fra trænerspirerne så afgjort været en kæmpegevinst.
”Havde det ikke været for trænerspirerne, ville jeg ofte selv være nødt til at gå på banen, når der for 
eksempel er et ulige antal spillere til træning. Nu kan jeg i stedet bede en af trænerspirerne om at træde 
til, så jeg selv i højere grad kan nå hele vejen rundt med individuel instruktion til den enkelte spiller,” 
bemærker Christian Jensen.
Omvendt høster trænerspirerne også selv en masse personlige erfaringer i omgangen med deres yngre 
skolekammerater på badmintonbanen.

HOULKÆR IDRÆTSFORENING 
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”Man lærer efterhånden, hvordan man skal få spillerne til at høre efter, hvad man siger. Og bortset fra 
dét er det da også ganske hyggeligt, når man så efterfølgende møder nogle af badminton-børnene i 
skolen, og de råber ”Hej” til én,” nævner Signe Jensen.
Emil Storgaard Andersen vælger i første omgang primært at betragte trænerspire-uddannelsen som 
et sjovt og hyggeligt afbræk fra den mere traditionelle skolegang og har ikke konkrete planer om at 
fortsætte ad trænervejen.
Derimod kunne Signe Jensen sagtens forestille sig, at hun vil følge i storebror Christians fodspor og 
melde sig som hjælpetræner i badmintonklubben efter endt trænerspire-uddannelse.
”Oplevelsen som trænerspire har i hvert fald ikke afskrækket mig. Snarere tværtimod,” konstaterer hun.

En win-win-situation
I Asmild Badmintonklub er ambitionen med ungdoms-aktiviteterne i Houlkær først og fremmest at være 
med til at vække børnenes interesse for badmintonsporten.
”Det kan forhåbentlig komme os til gode senere hen – når spillerne bliver voksne og skal vælge moti-
onsidrætsgren. Til gengæld har vi her og nu ingen planer om at tilbyde ungdomsbadminton på turne-
ringsniveau”. 
”Det vil kræve langt flere træningstimer og flere trænerressourcer, end vi i øjeblikket har til rådighed 
i Houlkær-Overlund, og derfor har vi også for længst affundet os med, at vore mest målrettede ung-
domsspillere på et tidspunkt rykker videre til Viborg Badminton Klub, hvis de for alvor vil gøre noget ved 
sporten,” nævner Leif Møller.
I den forstand har der traditionelt aldrig været den helt store forskel på, hvordan badmintonaktiviteterne 
har udfoldet sig øst for søerne i Viborg, og på den baggrund var det også nærliggende for badmin-
ton-motionisterne i Houlkær at rette henvendelse til naboerne i Asmild/Overlund, da Houlkær IF for et 
par år siden valgte at koncentrere sig om at være en ren fodboldklub.
”Vi kendte i forvejen en række af spillerne i Houlkær fra vores fælles turneringsaktiviteter på motions-
niveau, og overordnet må jeg sige, at det har været fuldstændig problemfrit for os, at vi nu også har 
fået badmintonspillerne i Houlkær med i Asmild Badmintonklub. Alt i alt har samarbejdet vel betydet, 
at vi med ét slag har fået cirka 100 nye medlemmer – heriblandt 25-35 ungdomsmedlemmer, som jo 
naturligvis er ekstra attraktive for en klub som vores”. 
”Samtidig har fusionen med badmintonafdelingen i Houlkær også bevirket, at vi eksempelvis om man-
dagen har fået flere baner at tilbyde de nye spillere, der typisk altid indfinder sig i løbet af en vintersæ-
son. Så sammenfattende kan vi vist kun sige, at det har været en win-win-situation for alle parter, at det 
nu også er Asmild Badmintonklub, der tilbyder badminton i Houlkær,” vurderer Leif Møller.

HOULKÆR IDRÆTSFORENING 
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10.000 kroner  
til pigefodbolden
På vegne af Nordea Fonden overrakte Palle Kjær Laursen fra Nordea i Viborg et beløb på 10.000 kro-
ner til udvikling af pige-/damefodbold i Eastside Viborg, der er et samarbejde mellem Overlund GF og 
Houlkær IF. Overrækkelsen skete – meget naturligt – mens der var træning for U16 pigeholdet i Eastside 
Viborg på kunstbanen i Overlund.

Connie Andersen, tidligere formand for OGF og nu medlem af bestyrelsen, modtog beløbet på klubbens 
vegne og knyttede følgende kommentarer:

“I Eastside Viborg er vi meget glade for beløbet. Vi er kendt for vores gode ungdomsarbejde på drenge-
siden, men ønsker nu også at udvikle vores pige-/damefodbold i klubben, og modtagelsen af beløbet fra 
Nordea Fonden på 10.000 kroner sikrer, at vi er godt på vej til at nå det mål i klubben.”
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Houlkærhallen bliver 
igen fyldt til sidste plads 
ved bagagerumsmarked
Første søndag i marts er der for niende gang bagagerumsmarked i Houlkærhallen.  
Arrangørerne solgte alle stadepladser på en uge.

To veninder med kræmmer-gen kastede sig i marts 
2014 ud i at arrangere bagagerumsmarked i Houlkær-
hallen. Det faldt heldigt ud, så Mie Jørgensen og Line 
Bundgaard har siden holdt fanen højt med marked to 
gange om året. Den første søndag i marts er det således 
niende gang, bagagerumsmarkedet gennemføres.
”Det var da lidt af en chance at tage, når man lejer en hal 
uden at vide, om det falder ud, som man håber. Vi havde 
jævnligt været på markeder i Jylland, da vi fik idéen til et 
indendørs marked, hvor man ikke er så afhængig af vej-
ret. Hvis man kunne lave den slags andre steder, hvorfor 
så ikke i Houlkær, og heldigvis gik det godt, og med den 
erfaring, vi har fået med årene, er det blevet lidt lettere at 
lave forberedelserne,” siger Line Bundgaard.
Det er dog ikke kræmmer-veninderne alene, som står 
for arrangementet. Det er nærmest et familieforetagen-
de, hvor ægtefællerne med hver deres kompetencer for 
økonomi og logistik er med til at samle de mange tråde i 
sådan et arrangement.
På selve dagen sidder Line Bundgaards forældre ved 
indgangen, hvor gæsterne betaler indgangsbilletten til 
10 kroner, og ægtefællerne sørger for, at gæster og 
kræmmere kan forsyne sig i kiosken ved at tage sig af 
køkken og salg.

 Af Louis Schmidt-Lund

AKTUELT I OMRÅDET
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Stor opbakning
Siden 2014 har de to veninder ud fra erfaringer lavet små ændringer for kræmmermarkedet, så som 
at markedet er flyttet fra lørdag til søndag, hvor byen alligevel er lukket.
De holder dog fast i, at der kun bliver de 79 stadepladser, som det er lykkedes at presse ind i selve 
hallen, uanset at det er muligt også at tage multisal og festsal med for at få flere stande.
Mie og Line kan i det hele taget glæde sig over, at de møder stor opbakning fra alle sider. Publikum 
møder trofast op, så der hver gang har været 600-700 besøgende til det indendørs kræmmermarked, 
og det samme gør sig gældende fra kræmmernes side.
”Markedet er på Facebook, og mange følger os mellem markederne. Når vi åbner for tilmelding for 
stadepladser, så er halvdelen væk på seks timer, og inden for en uge er alle 79 stadepladser væk. I 
år har vi 15 på venteliste til en plads,” fortæller Line Bundgaard.
Kræmmerne betaler 150 kroner for tre gange tre meter og 50 kroner ekstra, hvis de også ønsker et 
bord på standen.
To stadepladser er dog væk på forhånd, for selvfølgelig skal Mie og Line også selv være med.
”Vi har mange kræmmere, som kommer igen og igen. Fordi de ligesom os synes, de har en hyggelig 
dag, uanset hvor meget de sælger. Det kan svinge meget fra gang til gang, hvor meget der kan sæl-
ges, for er der nu også en køber til det, der lige er blevet fundet frem fra loft, garage eller pulterrum 
denne gang,” siger Mie Jørgensen.
Som udgangspunkt er kravet til kræmmerne, at tingene skal være brugte og igen gøre gavn, når de 
er solgt til andre. Der gøres dog enkelte undtagelser som med hjemmestrikkede sokker og honning 
af egen avl. Men partivarer, eksempelvis tekstilvarer fra Kina, er bandlyst. Den slags kræmmere må 
søge til de store udendørs kræmmermarkeder.

AKTUELT I OMRÅDET
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Velgørenhed
Hvad der ikke bliver solgt, kan gøre gavn på anden vis, hvis kræmmerne i Houlkærhallen ikke vil have 
ulejlighed med at slæbe tingene hjem igen.
”Vi har de seneste par gange haft et samarbejde med Mødrehjælpen, og der har været rigtig mange 
ting, som mødre og børn kunne få gavn af. En fra Mødrehjælpen mødte op med en stationcar og en 
trailer og måtte alligevel køre to gange for at få det hele med. Andre effekter kan Kirkens Korshær 
Genbrug have gavn af, men desværre kan de ikke hente på en søndag. Kræmmerne kan dog køre til 
butikken i Houlkær Centret og aflevere tingene,” siger Line Bundgaard.

Kobberbryllup aflyst
Årets første Houlkær Bagagerumsmarked falder sammen med, at Line og hendes mand kan fejre 
kobberbryllup. Den begivenhed må dog skubbes lidt i baggrunden, for marked den første søndag i 
marts og september bliver der ikke pillet ved.
”Vi har valgt ikke at holde en fest. I stedet tager hele familien på et tidspunkt til Bali på en fire ugers 
ferie,” fortæller Line.
Sammen med Mie og deres familiemedlemmer er hun dog klar til, at Houlkær Bagagerumsmarked 
skal være en fest for kræmmere og gæster søndag den 4. marts.

AKTUELT I OMRÅDET

Er du klar til at blive en  

vigtig del af Houlkær Nyt?

Niels Ebdrup, som i mange år har haft ansvaret for Houlkær Nyts omdelerkorps,  

har valgt at trække sig tilbage, så vi mangler en til at tage over for ham. 

Er det dig, eller kender du en, der kan og vil løse den opgave, så vi  

også fremover kan få omdelt Houlkær Nyt?

Den ansvarlige for omdelerne får bladene leveret og skal så sørge for  

at få bladene videre ud til omdelerne.

Tænk over det - og giv lyd til formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard  

på mail: hs@hs-byg.dk - eller til Houlkær Nyts redaktør Kristian Wesenberg Andersen  

på mail: houlkaernyt@gmail.com
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Til Houlkærs organisationer, grundejere  
– og alle foreninger, små som store, institutioner  

og virksomheder – kort sagt alle,  
der har interesse i at bevare og udvikle et godt område:

Velkommen  
til repræsentantskabsmøde

      i Initiativgruppen Houlkær
Onsdag d. 21. februar 2018 
kl. 19.00 på Houlkærskolen  

i ”Slusen”
(Klyngen hvori skolens kontor ligger)

Få indflydelse på dit lokalområde! 
Ved mødet vil Initiativprisen 2018 blive uddelt

Repræsentantskabsmødet afholdes jf. § 8 i foreningens vedtægter med følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning for årets virksomhed
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2017 til godkendelse
• Budget for år 2018
• 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 Initiativgruppen
Henrik Søgaard
E-mail: hs@hs-byg.dk
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Bemærkedage 
– oplevelser med  
Viborg Bibliotekerne

Det er vinter i Danmark. Mange bruger de kolde måneder til rej-
ser – rejser både indenlands og udenlands. Med vinterens og 
forårets Bogcafeer, højtlæsninger og forfatterforedrag med store 
nutidige forfattere som Maria Helleberg og Jesper Stein, inviterer 
Viborg Bibliotekerne også på rejse ind i litteraturens verden.
Højtlæsning er ved at blive genopdaget som en vidunderlig 
måde at opleve litteraturen på – også for voksne.
En række fredage kan man om formiddagen opleve den luksus, det er at kunne læne sig tilbage og bare 
lytte til oplæsning, mens man nyder en kop kaffe – og det er helt gratis.
Foredragsrækken ”Viden i hverdagen” har fokus på ekstreme rejser, som viborgensere har foretaget både 
til lands og til vands. Hør f.eks. Morten Kjærsgaard fortælle om, hvordan det er at cykle fra Italien til Nord-
kap på 12 døgn, 17 timer og 12 minutter!
Temaet ”Kulturer fra fjerne himmelstrøg” har med et forfatterarrangement og flere foredrag fokus på den 
arabiske verden. 
Med ”Hygge across Cultures” har du mulighed for et personligt, venskabeligt møde med nogle af de men-
nesker, der er kommet til vores kommune ude fra den store verden.

Indenlands findes også mange spændende rejsemål. Tag f.eks. på øhop med forfatter og historiker  
Christina Vorre til nogle af de mange ubeboede øer i de danske farvande. 
”Grønland gennem 4000 år” er temaet for en hel temadag med dr.phil. Torkild Kjærgaard.
Dette var blot et lille udpluk af alle de mange tilbud, som man kan opleve i første halvår af 2018.
Hertil kommer naturligvis også en lang række koncerter og udstillinger. 
Hent dit Bemærkedage-program på biblioteket, men gå også ind på Viborg Bibliotekernes hjemmeside 
viborgbib.dk, hvor man kan læse mere og købe billetter. 
Der kommer hele tiden nye arrangementer til, som ikke er med i programmet, så hvis man skal have 
overblik over alle tilbud, så er det en god ide at holde øje med hjemmesiden Pindle.viborg.dk og bibliotekets 
Facebook-side, så man ikke går glip af gode oplevelser.
Man kan også blive medlem af Biblioteksklubben og få et nyhedsbrev i sin indbakke hver måned.

Vi ses på biblioteket!
Kirsten Nørgaard
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Næste bogbyttedag  
bliver til efteråret
I et par år har der været holdt byttedage både forår og efterår, men da der ikke mere bliver afleveret så 
mange bøger, vil vi samle det hele til en enkelt bogbyttedag lørdag d. 24. november.

Som sædvanligt er man velkommen til at aflevere de bøger, som man ikke mere vil have stående i sin 
reol til biblioteket, når det passer i forhold til oprydning. Vi tager også imod film og musik, som søger 
nye ejere. Det hele bliver sat på lager til den store dag, hvor alt, hvad der er blevet samlet sammen i 
løbet af året, bliver lagt frem i mødelokalet, og alle er velkomne til at komme og forsyne sig til eget brug. 
Det hele er gratis – en gave fra den ene læser til den anden.
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Tip os!

Har du en historie til Houlkær Nyt eller måske en ide til,  

hvem der kan være et emne til ”Houlkær-portrættet”,  

så send meget gerne en mail til: houlkaernyt@gmail.com
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Mandalakursus på  
Houlkær Bibliotek med 
Gurli Maagaard 
Onsdag den 7. februar og onsdag den 14. februar kl. 13.30 – 16.00 holder Gurli Maagaard kursus i 
mandalategning. Materialer koster 20 kroner, ellers er det gratis at deltage. Medbring gerne selv passer, 
lineal og saks.
Tilmelding til Houlkær Bibliotek, som giver kaffe og en småkage.
Mandala betyder cirkel og centrum. Centrum er hjertet, og cirklen er verden udenom. De smukke 
mønstre er blevet skabt siden helleridsningerne: hugget i sten – broderet af kvinder – formet i glas på 
store kirkeruder…
I naturen findes utallige cirkelmønstre. Prøv bare at skære et æble eller en appelsin igennem på midten 
eller se på symmetrien i en blomst. 
Gurli Magaard, som lige er flyttet til Houlkær, har arbejdet som kunstner ”altid” med mange materialer 
og teknikker.
På kurset skal vi se – klippe – tegne, imens vi finder ind til roen ved at være.

Du er velkommen!
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Biblioteket i din lomme 
– ny biblioteksapp
Siden Viborg Bibliotekerne fik nyt bibliotekssystem i januar 2017, har mange brugere savnet en biblio-
teksapp. Den er nu klar til brug og kan hentes App-store eller Google Play. Søg på ”Biblioteket” i den 
relevant appstore.
Den nye app har et moderne og brugervenligt design. Funktioner er gjort meget fleksible og intuitive i 
brug, og app’en har i det hele taget et moderne og tidssvarende design.
Der er gjort meget ud af inspiration og formidling. Du kan finde en masse hylder med inspiration som 
eksempelvis Nyt fra eReolen, Store romaner, Sommerlæsning, Børnenes univers og meget mere.
Du kan søges på tværs af fysiske og digitale materialer, så finder du ikke bogen i fysisk form, kan det 
være, at du kan få den som e-bog eller lydbog. Med ét klik hopper du over i eReolen app - så bliver det 
ikke nemmere.
Du kan forny dine lånte materialer og få notifikationer i app’en, når du har materialer, der snart skal 
afleveres.
Når du henter app’en, skal du søge på ”Biblioteket” i den relevante appstore. 
Når du åbner app’en første gang, skal du vælge Viborg Bibliotekerne, og så er du i gang. Login er det 
samme, som du bruger via vores website. App’en findes til både iOS og Android - dog er app’en til iOS 
en nyere version end Android. Der kommer en helt ny Android-version i starten af 2018.

Prøv den! 
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Nabobygning  
overtaget af kirken
Boligselskabets tidligere aktivitetshus, Odshøjvej 7B, bliver fremover fast base for nyansat  
diakonipræst – og for Skoletjenesten i Viborg Stift.

Man fristes næsten til at tro, at menighedsrådet i Houlkær har fået en smule velvillig assistance ”fra 
oven”…
I hvert fald medgiver menighedsrådsformand Carsten Marcussen gerne, at det er et usædvanligt gun-
stigt forløb, der nu har ført til, at Houlkær Menighedsråd forhandler med Boligselskabet Viborg om køb 
af det tidligere Aktivitetscenter – beliggende klos op ad kirkens øvrige bygninger.
”Ikke blot har bygningen en perfekt beliggenhed. Den er også behæftet med en række klausuler, som 
indebærer, at bygningen ikke bare kan anvendes til hvad som helst”.
”Blandt andet derfor er vi også nået til enighed med boligselskabet om køb af bygningen til den favorable 
pris af 1,3 millioner kroner – svarende til den offentlige vurdering. Skulle vi selv have bygget os til et 
tilsvarende antal kvadratmeter, ville det mindst have beløbet sig til det dobbelte,” vurderer en synligt 
tilfreds Carsten Marcussen.

Af Kim Juhl Andersen

AKTUELT I OMRÅDET

Boligselskabets tidligere aktivitetshus ved Houlkær 
Kirke er praktisk talt lige til at flytte ind i for den nye 
ejer. Bortset fra en enkelt ekstra skillevæg er det ikke 
nødvendigt med de store bygningsmæssige ændringer, 
konstaterer Carsten Marcussen.
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Brug for ekstra kontorplads
Aktivitetshuset ved Houlkær Kirke blev oprindeligt opført som fælleshus for de omkringliggende ældre-
boliger – og i samme stil og materialer som selve kirken.
Særdeles fremsynet, set i bakspejlet, men dengang først i 1990’erne havde ingen fantasi til at forestille 
sig, at bygningen på adressen Odshøjvej 7B nogensinde skulle blive en ”filial” af Houlkær Kirke.
”Da kirken blev bygget, blev der indrettet kontorer til præst, organist, kordegn og kirketjener. Og selv 
om vi ikke er meget for at indrømme dét, kunne vi på dét tidspunkt ikke tro, at der med tiden ville blive 
brug for flere ansatte”, som Carsten Marcussen udtrykker dét i kirkens nyligt husstandsomdelte, 25 
års-jubilæumsskrift.
Realiteten er, at Houlkær Kirke længe godt har kunnet bruge ekstra plads, og behovet blev yderligere 
aktualiseret, da det i sommerens løb stod klart, at biskop Henrik Stubkjær havde udset sig Houlkær som 
fast base for stiftets nye diakonipræst.
Heldigvis faldt beslutningen om den nye diakonipræst tidsmæssigt sammen med, at Boligselskabet Viborg 
indviede sit nye aktivitetshus på hjørnet af Odshøjvej og Houlkærvej – og dermed ikke længere havde 
brug for fællesfaciliteterne i bygningen ved Houlkær Kirke.
Den situation var menighedsrådet ikke sen til at udnytte. Carsten Marcussen skyndte sig at tage kontakt 
til direktør i boligselskabet, Grethe Hassing, der heldigvis var meget imødekommende.
Da Boligselskabet Viborg er et almennyttigt boligselskab, skal Viborg Kommune dog først godkende 
salget.

Menighedsrådsformand Carsten Marcussen glæder sig til, at handelen falder på 
plads, så Houlkær Kirke  også får Boligselskabets tidligere aktivitetshus at råde over.
”Skulle kirken selv have opført en tilsvarende bygning, ville prisen mindst være blevet 
dobbelt så høj,” vurderer han.
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Find flere lejere!
I første omgang blev projektet dog mødt med en vis økonomisk skepsis i provstiudvalget, som Houlkær 
Kirke er underlagt, når det gælder pengesager.
”Provstiudvalget ville ikke gå med til, at vi overtog aktivitetscenteret – udelukkende med henblik på at 
skaffe kontor- og mødefaciliteter til den nye diakonipræst. ”I bliver nødt til at finde flere nye lejere”, lød 
beskeden ifølge Carsten Marcussen.
Også dét problem lykkedes det dog ret hurtigt at få løst – i al stilfærdighed og fordragelighed.
De to konsulenter i Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift holder pt. til i Skolestræde i det centrale 
Viborg, men har med glæde taget imod tilbuddet om i stedet at flytte til Houlkær.
Skoletjenesten rykker ind 1. april.
”Og dermed får vi med ét slag skabt et langt større fagligt miljø. Med de synergieffekter, som det forhå-
bentlig hen ad vejen kan medføre,” bemærker Carsten Marcussen.
Det tidligere aktivitetscenter i Houlkær var i forvejen veludstyret med kontor-, møde-, toilet- og køkken-
faciliteter, så bortset fra lidt maling og en enkelt ny skillevæg er det yderst begrænset, hvad der skal til 
for at tilpasse bygningen til sin fremtidige funktion.
De hidtidige brugere af huset har også gradvist fundet nye steder at udfolde deres aktiviteter.
De fleste er flyttet med til Boligselskabets nye aktivitetshus i det nordvestlige hjørne af Houlkærvænget, 
mens Bydelsmødrene indtil videre er rykket ind i Houlkær Kirkes kælder.

AKTUELT I OMRÅDET

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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Præst med stort virkefelt
Nyansat diakonipræst med fast base i Houlkær får hele Viborg Stift som arbejdsområde.

Han vil med mellemrum kunne opleves på prædikestolen i Houlkær Kirke. Han kommer også til at indgå 
som en del af konfirmandundervisningen i lokalområdet. Men det meste af sin arbejdstid skulle han 
helst opholde sig alle andre steder end netop i Houlkær.
”Det er lige før, det godt kan kaldes et succes-kriterium: At bruge så lidt tid som muligt her i sognet. 
Og det vil under alle omstændigheder være skidt, hvis jeg en uge kommer til at sidde på mit kontor i 
Houlkær fem dage i træk,” erklærer 54-årige Steen Andreassen, der som nyansat diakonipræst i Viborg 
Stift blot forventes at bruge 10 procent af sin arbejdstid i Houlkær, mens de resterende 90 procent er 
afsat til arbejdsopgaver i stiftets øvrige afkroge.
Diakon er det græske ord for tjener, og udtrykket diakoni dækker i folkekirkelig forstand over kirkens 
sociale arbejde.
Hidtil er dette arbejde blevet udført på halvtidsbasis af en medarbejder med tilknytning til præstembedet 
i Hvam ved Aalestrup, men med ansættelsen af Steen Andreassen sætter Viborg Stift nu yderligere 
turbo på denne del af det kirkelige arbejde.
Og med god grund, hvis man spørger den nye diakonipræst, som tiltrådte 1. februar og blev indsat i sit 
nye embede ved en festgudstjeneste i Houlkær Kirke den 4. februar.
”Arbejdsopgaverne spænder utroligt bredt, og det er stort set kun fantasien, der sætter grænser,” no-
terer Houlkærs nye deltidspræst, som i det daglige bor i Silkeborg, hvor hans hustru er sognepræst i 
forstaden Alderslyst.

Den røde tråd
Selv har Steen Andreassen aldrig været folkekirkepræst i traditionel forstand. Gennem stort set hele sin 
25 år lange præstekarriere har han primært beskæftiget sig med kirkeligt børne- og ungdomsarbejde: 
Først som præst og landssekretær i Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse. Siden som studenter-
præst på Aarhus Universitet, og senest som fængselspræst i fængslet i Nr. Snede.
”Fælles for alle jobs har været, at jeg har stået forholdsvis alene med arbejdet. At indsatsen har kredset 
om børn og unge, og at sjælesorgen har spillet en central rolle”.
”Mange af de samme elementer kommer også til at indgå i jobbet som diakonipræst, så på den måde 
kan man godt sige, at jeg følger ”den røde tråd”, vurderer Steen Andreassen.
Som nyansat diakonipræst forventer han blandt andet at få tæt kontakt til de mange sorggrupper for 
børn og unge, som gennem de senere år er skudt op rundt omkring i Viborg Stift.
Besøgstjenester for ældre og ensomme og støtte til børnefamilier i en presset hverdag er ligeledes 
arbejdsopgaver, som må formodes at komme til at fylde en del i arbejdet som diakonipræst.

Af Kim Juhl Andersen
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”Og i det hele taget ser jeg i mit nye job frem til at skulle have et tæt samarbejde med ikke mindst sog-
nemedhjælperne og de mange frivillige rundt omkring i sognene. Som diakonipræst kan jeg forhåbentlig 
være med til at opkvalificere noget af dét arbejde, der allerede er i gang – og samtidig være med til at 
inspirere til nye initiativer,” nævner Steen Andreassen.

Masser af muligheder
Som udgangspunkt har den nye diakonipræst givet sig selv 100 dage til at stikke fingeren i jorden – og 
lodde behovet for eventuelle nye tiltag.
I nogle af stiftets mindre landsbyer kunne det for eksempel handle om at styrke sammenholdet omkring 
kirken – og derigennem være med til at vende en nedadgående spiral.
”I mange landsbyer står kirken jo efterhånden tilbage som den sidste bastion, efter at købmanden, 
skolen og forskellige andre servicefunktioner er lukket. I den situation tror jeg, kirken har en central rolle 
at spille i forhold til at arrangere for eksempel fællesspisninger – og i det hele taget skabe ny optimisme 
i lokalsamfundet,” nævner Steen Andreassen.
I større bysamfund som eksempelvis Viborg kunne det måske være en idé at følge Silkeborgs eksempel 
og tilbyde flyttehjælp til mindrebemidlede sognebørn som en del af kirkens sociale arbejde.
Eller hvad med - i en sportsby som Viborg – at følge BSVs eksempel og uddele overskudsmad fra VFFs 
og VHKs sponsorarrangementer til værdigt 
trængende i lokalområdet?
”Muligheder er der nok af, når det handler 
om kirkens sociale arbejde. Min opgave bliver 
i høj grad at sætte nogle bolde i spil, skaffe 
opbakning bag initiativerne – og så i øvrigt 
at være med til at sikre, at de ting, vi lokalt 
sætter i gang, dem kan vi også stå inde for,” 
bebuder Steen Andreassen, der som nyan-
sat diakonipræst i Viborg Stift kommer til at 
dække et område, der spænder lige fra Ag-
gersborg i nord til Brande i syd og fra Fjaltring 
i vest til Hammershøj i øst.

DR VOKALENSEMBLET

CONCERTO COPENHAGEN

HADERSLEV DRENGEKOR
HYMNS FROM NINEVEH - JONAS PETERSEN SOLO

VIBORG DOMKIRKE • SORTEBRØDRE KIRKE • ASMILD KIRKE
HOULKÆR KIRKE • VESTERVANG KIRKE • SØNDERMARKSKIRKEN

KIRKERNE I VROUE • ULBJERG • STOHOLM • SKALS

www.viborgfestival.dk

VoNo
RANDERS KAMMERORKESTER

PASCALE MÉLIS

ZARA PIRUMIAN OG ROBERTO SARNO
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Ny bog: 
"Houlkær Kirke 25 år"
Palmesøndag sidste år fyldte Houlkær Kirke 25 år. Det blev fejret ved en festgudstjeneste med delta-
gelse af biskop Henrik Stubkjær. Og siden blev det markeret ved forskellige lejligheder i kirken i løbet af 
forsommeren. Og så endelig 1. søndag i advent blev der bundet en sidste lille sløjfe på jubilæumsfejrin-
gen, da kirken tog de flotte nye alterbægre i brug, som menigheden forærede kirken i jubilæumsgave, 
og da en helt ny bogudgivelse blev præsenteret; nemlig 
jubilæumsbogen om Houlkær Kirke.
Bogen er redigeret af et udvalg under Houlkær Kirke be-
stående af kirkens første præst Aage Nielsen, tidligere 
kirketjener og menighedsrådsmedlem Peder Hansen, 
tidligere menighedsrådsmedlem og frivillig ved kirken 
Anders Øhrberg samt nuværende formand for og man-
geårige medlem af menighedsrådet Carsten Marcussen.
Bidragene til bogen er skrevet af nogle af de mennesker, 
der igennem de sidste 25 år har været engageret i kirken 
og kirkelivet her i Houlkær. Bogens artikler er med til at 
tegne et billede af de tanker, der blev gjort forud for etab-
lering af Houlkær som selvstændigt sogn, om bygningen 
af kirken og om mange af de aktiviteter, der har udgjort 
livet i kirken de første 25 år. På den måde handler bogen 
i lige så høj grad om livet i kirken og i sognet som om 
selve kirkebyggeriet.
Bogen er hovedsageligt finansieret gennem bidrag fra lo-
kale sponsorer, og den er blevet husstandsomdelt til alle 
i Houlkær Sogn i begyndelsen af december. Hvis der er 
nogen, der ikke har modtaget bogen, er det fortsat muligt 
at henvende sig i kirken efter et eksemplar.
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SOGNEARRANGEMENTER
Fælles sogneaften onsdag d. 7. februar kl. 19.30 i Sct. 
Margrethes Gård, Asmild
”Fra underet til det forunderlige”. Det ældste af evangelierne er 
skrevet af Markus. Han skaber selve genren: en sammenhængende 
fortælling om Jesus fra Nazareth. Men hvad lægger han så vægt på 
at fortælle? Her venter der solide overraskelser.
Viborg bys 6 folkekirker er gået sammen og tilbyder en foredrags-
række om ’Gudsbilledet – den røde tråd i Bibelen?’
Biblen er en bog på mere end 1100 sider, der dækker en historie på 
mere end 1200 år, som gennem snart 2000 år har været grundlag 
for utallige udlægninger og prædikener i vores gudstjeneste. Er der 
en rød tråd bag alle disse tal? Hvad drejer det sig om i denne bog? Det korte svar er: Gud, verden og 
mennesket. Men er det så ét billede, vi får, af disse ”evige tre” – eller skifter det? Og hvad kan vi bruge 
det til i dag?
Alt dette sætter vi fokus på gennem 4 aftener i foråret 2018, hver gang kl. 19.30-21.45. Fortæller er 
stiftsteolog Henning Thomsen, Viborg – en erfaren underviser og formidler.
Der kræves ingen andre forudsætninger for at deltage end lysten til at være med.

Fastelavnsfejring med tøndeslagning søndag d. 11. februar kl. 10.30 – 12.30
Dagen begynder med en festlig familiegudstjeneste i kirken. Her er børnene meget velkomne til at 
komme udklædte. Efter gudstjenesten er der fastelavnsboller og tøndeslagning i kælderen arrangeret af 
kirken og Houlkærs Grønne Pigespejdere. Arrangementet er gratis. 

Sangeftermiddag med Trut & Lut
torsdag d. 22. februar kl. 14.30
Bag navnet ”Trut & Lut” gemmer sig guitarist og lutenist, 
Anne-Mette Skovbjerg samt fagottist og organist, Uffe 
Munkgaard. Trut & Lut præsenterer denne eftermiddag 
et program med fællessange, der passer til årstiden, 
afvekslende med musik fra alle mulige genrer og tider.

Fælles sogneaften onsdag d. 7. marts kl. 19.30 i Sortebrødrehus, Sortebrødre Kirke
”Det hele står og falder med ånden”. Matthæus og Lukas er ikke tilfredse med Markus-fortællingen. 
Fordi de vil have andre sider af Jesus-historien frem. Matthæus vil hele tiden sammenligne Jesus med 
Moses, og Lukas vil have mere ånd ind i beretningen. Se, hvordan de begge gør, hvad de kan for at 
trække deres kæpheste frem.
Foredraget er det 3. i rækken som Viborg bys 6 folkekirker er gået sammen om at arrangere under titlen 
’Gudsbilledet – den røde tråd i Bibelen?’
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Sogneindsamling søndag. d. 11. marts kl. 11.30 – 15.00
Folkekirkens Nødhjælps indsamling afholdes altid anden søndag i marts. Pengene går til mennesker i 
nød ud fra princippet hjælp til selvhjælp. Organisationen arbejder i 25 lande med katastrofehjælp, mine-
rydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.
Derfor samler vi håb
Når kloden rammes af klimaforandringer, ulighed, krig og katastrofer, er det vigtigt at bevare håbet. 
Heldigvis kan vi hjælpe hinanden på tværs af grænser, så når danskerne samler ind ved dørene, giver de 
konkret hjælp og dermed håb til verdens mest udsatte mennesker.
Fra lokalt til globalt
Indsamlingen organiseres lokalt af godt 900 frivillige indsamlingsledere. Siden 1999 er der alene på 
husstandsindsamlingen indsamlet et beløb på 224 millioner kroner, som har forbedret livet for millioner 
af mennesker globalt. Knap 20.000 frivillige er på gaden hvert år og mange steder er det med hjælp fra 
den lokale kirke. Det er en hyggelig og meningsfuld søndag på tværs af generationer. Cirka en tredjedel 
af indsamlerne er konfirmander, spejdere og FDF’ere. Man tilmelder sig på blivindsamler.dk eller hos 
indsamlingsleder Anne Verner Hansen på 61673349 eller avh1110@gmail.com
Vi mødes umiddelbart efter gudstjenesten kl. 11.30, hvor vi får lidt at spise og lidt instrukser inden vi går 
ud på indsamlingsruterne, vi er senest færdig kl. 15.00, hvor der er kaffe på kanden, så pengene bliver 
talt op inden I tager hjem, det er altid spændende at høre resultatet af sin egen indsamling.

Forårsmarked lørdag d. 17. 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. 12.15 Skolens kor synger
kl. 13.30 Markedet lukker.
Tag børnene med! Der er børneloppemarked, hoppeborg, bamsebod og andet sjovt for børnene.
Hvis du har noget – stort eller småt – som du har lyst til at give til loppemarkedet, kageboden, tombo-
laen eller… så tager vi med tak imod. Det kan afleveres i kirken i kontorets åbningstider mellem 9 og 
13 til og med torsdag den 15. 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!
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Fælles sogneaften onsdag d. 21. marts kl. 19.30 i Vestervang kirke
”Tilbage til begyndelsen”. Resultatet er, at forfatteren til Johannesevangeliet provokeres til at søge 
tilbage til udgangspunktet. Når det gælder fortællingerne: altså Markusberetningen. Og når det gælder 
indholdet: altings tilblivelse. Nu bliver det for alvor klart, at et evangelium er en prædiken og ikke en 
historisk kildeberetning. Hvordan prædiker vi i dag?
Foredraget er det 4. i rækken som Viborg bys 6 folkekirker er gået sammen om at arrangere under titlen 
’Gudsbilledet – den røde tråd i Bibelen?’

Sogneeftermiddag torsdag d. 22. marts kl. 14.30
Foredrag med titlen ”Moderne kirkebyggeri – hvad kan arkitektur sige 
om kirken og tiden?”
Benny Grey Schuster har siden 1997 været lektor ved Præstehøjskolen, 
nu Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Ved mødet med vore nye 
kirker vil mange tænke, at de slet ikke ligner en kirke. Ofte er grunden 
nok, at vi opfatter den middelalderlige landsbykirke som den ”rigtige” 
form på en kirkebygning, men sådan har næsten ingen af de små 200 
kirker bygget i Danmark siden 2. Verdenskrig set ud. På den baggrund 
vil foredraget give et bud på, hvorfor kirkerne i dag ser anderledes ud, og 
hvad sker der, når vi moderniserer gamle kirker? Hvad er det, kirkernes rum og inventarets placering 
gør ved os? Kan rum og materialer ikke bare vække følelser i os, men også ligefrem skabe holdninger 
og meninger? Foredraget vil især gerne rejse spørgsmålet, hvorvidt der gives en særlig luthersk måde 
at bygge og indrette kirker på.

Skærtorsdagsmåltid torsdag d. 29. marts kl. 17.30
Denne dag satte Jesus sig for sidste gang omkring bordet sammen med sine disciple og indstiftede 
dér det nadvermåltid, som vi nu fejrer hver eneste søndag i kirken. Skærtorsdag er måltidets og fælles-
skabets aften frem for alt. Derfor er det også den oplagte aften at sætte sig sammen og nyde et måltid 
sammen her i kirken. 
Så kom og indled påskedagene med en hyggelig markering, hvor vi spiser sammen og synger lidt sam-
men og hører en påskefortælling, inden vi fortsætter ind i kirken til aftengudstjeneste med altergang. 
Maden koster 30 kr. Og der er tilmelding til sognepræst Kristine Jersin på 24279633 – eller på en 
seddel i våbenhuset – senest 21. marts.

Frivillig-fest torsdag d. 19. april kl. 18.30 – 21.00
Frivilligdag er dagen hvor vi gør noget særligt ud af kirkens mange frivillige. Denne aften skal I spise og 
vi serverer! Vi får besøg af Møltrup Optagelseshjem, som vil servere en menu for os bestående af egne 
produkter og fremstillet af egne beboere. Efter maden vil en af beboerne synge for os og fortælle sin 
livshistorie. 
Arrangementet er naturligvis gratis, men af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding senest d. 12. 
april til sognemedhjælper Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
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Sogneeftermiddag torsdag d. 26. april kl. 14.30
Foredrag med titlen ”Thit Jensens liv og virke” ved Valkyrien, Hanne Sø-
dinge, fra Thit Jensens Mindestue i Farsø.
Thit Jensen, egentlig Maria Kirstine Dorothea Jensen, 19.1.1876 - 
14.5.1957, dansk forfatter og foredragsholder med et livslangt engage-
ment i forbedringen af kvindernes situation. Thit Jensen skrev over 15 
realistiske samtidsromaner om misforholdet mellem kvindernes kultur-
bærende arbejde og deres ubeskyttede stilling i samfundet. Thit Jensen 
blev én af sin tids store kultur-personligheder, og foredraget vil både om-
fatte fortællingen om hendes spændende liv og om hendes virksomhed 
som forfatter og foredragsholder med mere. Endelig hører vi også lidt om hendes mindestue i fødebyen 
Farsø.

Sogneeftermiddag torsdag d. 17. maj kl. 14.30
Foredrag med titlen ”Haderslev-modellen. Fælleskirkeligt Integrations Net-
værk” ved Else Wiwe, Tværkulturel Konsulent, Luthersk Mission i Haderslev.
Sognekirker, frikirker og kirkelige organisationer i Haderslev har gennem 
en årrække været aktive i integrationsarbejdet med hver deres fokusom-
råder og profil. I 2010 tog man et nyt fælles initiativ, nemlig etablering af 
en indsats for at etablere venskabskontakter mellem danskere og nyan-
komne flygtninge. Samarbejdet har fået navnet Fælleskirkeligt Integrations 
Netværk (FIN).
Samarbejdet i FIN bygger på en fælles forståelse af kirkens diakonale 
opgave og ønsket om at møde flygtninge med gæstfrihed, hjælpsomhed og tilbud om et socialt netværk. 
Flere initiativer er sidenhen knopskudt i netværket, dels et mødested for kvinder, og dels en indsats for 
asylansøgere på det lokale asylcenter.
Haderslev-modellen har været inspirationskilde for kirker landet over.

KONCERTER:
KARNEVALSKONCERT MED REGGAE-RYTMER tirsdag d. 6. 
februar kl. 19.30 i Houlkær Kirke 
Der er lagt op til vuggende reggae-rytmer og varm poesi med Kamla Marie 
& I–Trio, tirsdag før fastelavn.
Med et enkelt set-up præsenterer Kamla Marie & I–Trio Roots Reggae 
og fortolker evigt aktuelle sange om kærlighed, retfærdighed og fred leve-
ret i elegante versioner af dedikerede reggae folk. Repertoiret er hentet 
hos Bob Marley, Jimmy Cliff, Stephen Marley samt andre kunstnere med 
roots-feeling og sange med noget på hjerte. Kamla Marie: Vokal. Ole 
Brockmann: Bas, vokal. Casper Munkgaard: Guitar, vokal. Annie Grundt-
vig: Keyboard, Cajón, vokal. Entré: 50 kr, unge gratis.  
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JOHN STAINER: THE CRUCIFIXION Søndag d. 18. marts kl. 
19.30 i Houlkær Kirke
John Stainers storslåede værk op til påske i et samarbejde mellem 
tre midtjyske kor: Viborg Kammerkor, Herning Korforening, Gesta 
Danorum. Anders Christensen, tenor. Teit Kandstrup, baryton. 
Ingegerd Bogh, orgel. Jesper Fjord, dirigent. Entré: 100 kr.

FESTIVALKONCERT MED VOCES NORDICAE, STOCKHOLM 
lørdag d. 14. april kl. 19.30 i Houlkær Kirke
Tilstedeværelse i hele kirkerummet. Smid alle forestillinger væk om 
en klassisk korkoncert. Voces Nordicae nedbryder skellet mellem 
sangerne og publikum med koreograferet tilstedeværelse i rummet 
som en stor del af oplevelsen. Publikum vil opleve at være lige midt 
i kor-klangen.
Entré: 100 kr. Unge under 25 år: 50 kr.

SALMEKONCERT MED ARIOSO BLÆSERKVINTET  
tirsdag d. 17. april kl. 19.30 i Houlkær Kirke 
Ved salmekoncerten med Arioso kan man lytte til noget af det smuk-
keste blæsermusik, der er skrevet. Alle tre værker har udgangspunkt 
i melodier skrevet over salmer.
Gratis entré.

FORÅRSKONCERT MED KORENE I HOULKÆR onsdag d. 30. maj kl. 19.00 i Houlkær Kirke
Vi nyder en forårsstund sammen med årstidens skønne salmer og sange. Der vil være både fællessang 
og skønsang ved korene fra Houlkær Kirke og Houlkærskolen.
Efter koncerten er der et glas hyldeblomstsaft og lidt chips. Gratis entré.

ANDET:
Morgenandagt
Hver fredag er der morgensang, bøn og læsning i Houlkær Kirke kl. 10.15. Efter gudstjenesten er der 
kaffe og hyggelig samtale i kirkens våbenhus. Den sidste fredag i måneden kører vi flyglet frem til ”øn-
skekoncert” efter formiddagskaffen. Så er der frit sangvalg efter højskolesangbogen. Kig forbi og kom 
godt i gang med fredagen!

Mødregrupper i Houlkær kirke
Har du barselsorlov og er du interesseret i, at være sammen med andre mødre med nyfødte, er du 
velkommen. Vi mødes i kirkens kælder kl. 10.30 hver den sidste onsdag i måneden, hvor vi i fællesskab 
finder ud af, hvad indholdet skal være eksempelvis gåture, oplevelser, samtale med andre nybagte 
mødre omkring de nye udfordringer og oplevelser, der er med små børn. Har du lyst til at høre mere, er 
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du meget velkommen til at kontakte sognemedhjælper Hanne Flyvholm på tlf. 42834027 eller hanne@
houlkaerkirke.dk. Vi glæder os til at få besøg af stolte forældre og dejlige børn. Velkommen!

Babysalmesang
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne. De ca. 40 minutter går med 
sange, og salmer. Vi ser på sæbebobler og gynger i tæppe m. m., så børnenes sanser bliver stimuleret 
på mange forskellige måder. Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst. Mikroovn 
forefindes til eventuel tilberedning af mad til de små. Tilmelding til Hanne Flyvholm, 42 83 40 27 eller 
hanne@houlkaerkirke.dk. Det koster ikke noget at deltage. Der er babysalmesang hver torsdag formid-
dag kl. 10.45, dog ikke i skoleferier.

Musikalsk legestue
finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.45 til 10.30 i lige uger. Vi synger både nye og gamle 
sange og salmer for og med hinanden, lytter til musik, blæser bobler, rasler med æg, danser og, hvad vi 
ellers kan finde på. Det er en måde at bringe den yngste og den ældste generation (og dem der imellem) 
sammen på en fornøjelig måde. Det koster ikke noget at deltage, og man er velkommen til blot at møde 
op. Hvis du vil høre nærmere først, kontakt sognemedhjælper Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller 
hanne@houlkaerkirke.dk.

Spaghettigudstjenester
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt for børn 
i før-skolealderen og deres familier. Vi lærer nogle sange, beder 
Fadervor og hører en historie. Efter gudstjenesten er der spaghetti 
og kødsovs for alle i sognesalen. Maden koster 10 kr. for voksne 
og 5 kr. for børn. Der er ingen tilmelding. Spaghettigudstjeneste er 
altid onsdag kl. 17.00 
Datoer: 7. februar, 7. marts, 4. april og 2. maj

Kælderhygge
er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes tirsdage i kirkens kælder fra kl. 17.00 til kl. 18.30. Vi 
begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske ser vi dukketeater. Nogle 
gange finder vi tid til at være lidt kreative. Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger god-
nat-sang. Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Vi mødes tirsdag den 27. februar, 27. marts, 
24. april og 22. maj. Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 
eller hanne@houlkaerkirke.dk.

Søndagsfrokost
Søndage efter højmessen den 18. februar, 22. april og 13. maj. Hyggeligt samvær over en enkel frokost. 
Pris for mad er kr. 10. Ingen tilmelding.



Studiekreds
Studiekredsen læser denne vinter om H. C. Andersen og Gud. Hvis du har lyst til at deltage, så er du 
velkommen. Vi tager som regel udgangspunkt i en fælles tekst. Men har du ikke tid eller mulighed for at 
læse derhjemme, så kan du sagtens være med alligevel.
Formiddagen begynder med en sang og en kop kaffe. Herefter gennemgang af dagens tekster og fri 
samtale over emnet.
Studiekredsen mødes for det meste den første torsdag i måneden kl. 9.30 i sognelokalerne:  
1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj

Åben Familie
Åben Familie er et tilbud for seniorer. Her kan du dele et måltid mad med andre mennesker og hente lidt 
inspiration og sjov i underholdningen over kaffen bagefter. Underholdningen kan være sang og musik, 
oplæsning, quiz, billeder fra den store verden osv.
Vi mødes fredage i lige uger kl. 18.30 til ca. 21.30. For maden, kaffen og underholdningen skal man 
betale kr. 30. Børn dog kun kr. 10.
Sognemedhjælper Hanne Flyvholm arrangerer fælles kørsel for dem, der er gangbesværede. Desuden 
kan hun svare på spørgsmål, du måtte have angående Åben Familie på 42 83 40 27 eller hanne@
houlkaerkirke.dk.

Nørklerne
Nørklegruppen sætter sig sammen efter andagten fredage i ulige uger og fremstiller håndarbejder, der 
sælges ved markeder for på den måde at rejse penge til velgørende formål.
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Tip os!

Har du en historie til Houlkær Nyt eller måske en ide til,  

hvem der kan være et emne til ”Houlkær-portrættet”,  

så send meget gerne en mail til: houlkaernyt@gmail.com
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11. februar – fastelavn
kl. 10.30 Kristine Jersin

18. februar – 1. søndag i fasten
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

25. februar - 2. søndag i fasten
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

4. marts – 3. søndag i fasten
kl. 10.30 Kristine Jersin

11. marts – midfaste
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

18. marts – Mariæ Bebudelse
kl. 10.30 Kristine Jersin

25. marts – Palmesøndag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

29. marts – Skærtorsdag
kl. 19.30 Kristine Jersin

30. marts – Langfredag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

1. april – Påskedag
kl. 10.30 Kristine Jersin

2. april – Anden påskedag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

8. april – 1. søndag efter påske
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

15. april – minikonfirmandernes 
afslutningsgudstjeneste
kl. 10.30 Kristine Jersin

22. april -  3. søndag efter påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

27. april – Bededag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

29. april – 4. søndag efter påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

6. maj – 5. søndag efter påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

10. maj – Kr. Himmelfart, konfirmation
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

12. maj – konfirmation
kl. 9.30 og kl. 11.00 Kristine Jersin

13. maj – 6. søndag efter påske
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

20. maj – Pinsedag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

21. maj – Anden pinsedag
kl. 10.30 Kristine Jersin

Gudstjenester
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VI UDFØRER 
 ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
 ALT I MURER- OG REPARATIONSARBEJDE
 NYBYGGERI OG OMBYGNINGER
 RENOVERINGER OG TAGUDSKIFTNINGER
 INVENTAR OG BYGNINGSSNEDKERI

LÆS MERE PÅ HS-BYG.DK

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET

Kontaktoplysninger:

Kbf. sognepræst Kristine Jersin
Træffes i kirken tirsdag kl. 10-11 
og onsdag kl. 10.30-11.30
tlf. 24 27 96 33 · krje@km.dk

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 · lomj@km.dk

Kordegn Møske Vanman
Træffes i kontorets åbningstider 
mandag kl. 9-13, tirsdag kl. 9-13,
onsdag kl. 9-13, torsdag kl. 10-13 og 16-17
fredag kl. 9-13. tlf. 86 67 40 88 · mob@km.dk

Sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm
træffes efter aftale
tlf. 42 83 40 27 · hanne@houlkaerkirke.dk

Organist og kantor Uffe Munkgaard
Træffes efter aftale
tlf. 25 34 25 96 · u.munkgaard@gmail.com

Kirketjener Jens Aage Birk Jensen
Kirketjenerassistent Eva Birk Thuesen
Træffes i kirken tirsdag til fredag kl. 8-12.30
tlf. 24 59 78 79 · kirketjener@houlkaerkirke.dk

www.houlkaerkirke.dk

HOULKÆR KIRKE
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VI UDFØRER 
 ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
 ALT I MURER- OG REPARATIONSARBEJDE
 NYBYGGERI OG OMBYGNINGER
 RENOVERINGER OG TAGUDSKIFTNINGER
 INVENTAR OG BYGNINGSSNEDKERI
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Det sker …
6/2 kl. 19.30 Karnevalskoncert med reggae-rytmer Houlkær Kirke

7/2 kl. 13.30 Mandalategning Houlkær Bibliotek

11/2 kl. 10.30 Fastelavnsfest Houlkær Kirke

14/2 kl. 13.30 Mandalategning Houlkær Bibliotek

21/2 kl. 19.00 Repræsentantskabsmøde Initiativgruppen Houlkær Slusen på Houlkærskolen

22/2 kl. 14.30 Sangeftermiddag med Trut & Lut Houlkær Kirke

4/3 kl. 8.30 Bagagerumsmarked Houlkærhallen

10/3 kl. 10.00 Hop & Rul Houlkærhallen

11/3 kl. 11.30 Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp

17/3 kl. 9.15 Forårsmarked Houlkær Kirke

18/3 kl. 19.30 Koncert, John Stainer ”The crucifixion” Houlkær Kirke

22/3 kl. 14.30 Sogneeftermiddag med Benny Grey Schuster Houlkær Kirke

29/3 kl. 17.30 Skærtorsdagsmåltid Houlkær Kirke

14/4 kl. 19.30 Festivalkoncert med Voces Nordicae Houlkær Kirke

17/4 kl. 19.30 Salmekoncert med Arioso Blæserkvintet Houlkær Kirke

19/4 kl. 18.30 Frivillig-fest Houlkær Kirke

26/4 kl. 14.30 Sogneeftermiddag om Thit Jensen Houlkær Kirke

17/5 kl. 14.30 Sogneeftermiddag om ”Haderslev-modellen” Houlkær Kirke

30/5 kl. 19.00 Forårskoncert Houlkær Kirke

18/8 kl. 14.00 Houlkærskolens 40 års jubilæumsfest Houlkærskolen

24/11 Bogbyttedag Houlkær Bibliotek


