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AKTUELT I OMRÅDET

Foryngelseskuren indledt
i Initiativgruppen
Tømrermester Henrik Søgaard er ny i spidsen for det lokale paraplyorgan
Er der mon overhovedet en ny generation i
Houlkær, som er klar til at tage over, når de
oprindelige drivkræfter i Initiativgruppen
Houlkær takker af?
- Ja, det tror jeg, der er, lyder det med overbevisning fra 40-årige Henrik Søgaard.
Efter en længere årrække hvor det stort set
har været den samme, lille personkreds, der
har varetaget arbejdet i Initiativgruppen –
simpelthen fordi der ikke har været andre
til dét - blev tømrermesteren på Hamlen
for to år siden valgt ind i bestyrelsen i
sin daværende egenskab af formand for
Grundejerforeningen Gl. Asmild.
I den mellemliggende periode har Henrik
Søgaard ”mest været med på en lytter”,
som han selv udtrykker dét, men som tiden
skred frem begyndte han godt at kunne
mærke, ”hvor pilen pegede hen”.
Og ganske rigtigt: Oven på det seneste
repræsentantskabsmøde er det nu ham, der
har overtaget formandsposten efter den
mangeårige formand Carsten Marcussen.
- Umiddelbart er det selvfølgelig noget af
en arv pludselig at skulle forsøge at løfte
– men heldigvis er der da stadig en række
erfarne kræfter tilbage i Initiativgruppen, der har fulgt udviklingen i Houlkær
gennem alle årene og ved, hvilke tråde det
måske kunne være klogt at trække i.
- Dem vil jeg naturligvis lytte meget til her
i starten, hvor jeg ellers ikke har tænkt mig
at gennemføre de helt store revolutioner,
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erklærer den nyvalgte Initiativgruppe-formand.
Opvokset med bestyrelsesarbejde
At sidde i en bestyrelse er i sig selv ikke
noget uvant for Henrik Søgaard.
Allerede som 16-årig, gymnastikinteresseret knægt på Salling blev han valgt til
sin første bestyrelsespost, og siden er det
blevet til adskilligt flere. Primært inden for
gymnastik- og håndværkerverdenen.
- Der er nogle mennesker, som brænder for
at stå på en træningsbane, men viger uden
om alt hvad der hedder bestyrelsesarbejde
– og så er der nogle mennesker, der har det
bedre med at sidde lidt i baggrunden og
trække i nogen tråde.
- Selv tilhører jeg nok mest den sidste type.
Jeg kan godt li’ at være med til at udstikke
nogle rammer, som andre så i øvrigt kan
hjælpe med at udfylde – og det er i høj
grad også sådan, jeg ser opgaven som formand for Initiativgruppen Houlkær, siger
Henrik Søgaard.
”En by i byen”
Hans egen Houlkær-historie begynder i
2003, da han i første omgang blev ansat
hos tømrermester Henning Skov på Hamlen.
Året efter overtog han selv firmaet, og fire
år senere flyttede han også privatadresse til
Houlkær sammen med familien, som i dag
– foruden hustruen Lone – tæller tre børn

AKTUELT I OMRÅDET
på hhv. otte, ti og 12 år.
Før Søgaard-familien fik bopæl på Skaldehøjvej, boede den i en periode i vestbyen i
Viborg, og inden da residerede familien i
fire år i Aalborg-forstaden Vejgaard.
- Her oplevede jeg lidt af den samme selvforståelse, som jeg også synes, jeg oplever
i Houlkær: At man sådan lidt opfatter sig
”som en by i byen”. Modsat f. eks. i vestbyen, hvor man slet ikke fornemmer den
samme lokale pionerånd – og samme lokale
identitet.
- Det særkende tror jeg, det er vigtigt, at vi
også i fremtiden værner om i Houlkær – og
det oplever jeg da i øvrigt, at der også er
stor vilje til – rundt om i de nyere parcelhuskvarterer.
- I et kvarter som Palleshøje møder jeg f.
eks. rigtig mange yngre mennesker, der i

sin tid er vokset op i Houlkær – og som nu
er vendt tilbage til området igen.
- Det vidner for mig at se om, at der er
et eller andet ubestemmeligt ved Houlkær,
som det er værd at holde fast i – også for
kommende generationer, påpeger Henrik
Søgaard.
Vigtigt at vise flaget
Når han i øvrigt som tømrermester kommer
rundt i området, ser han tit Houlkær Nyt
ligge fremme på spisebordet eller på bladhylden.
Og den fælles Facebook-side ”Os i Houlkær” ser det også ud til, at mange af de
yngre Houlkær-borgere har taget til sig.
- Men bortset fra dét kan det da godt være,
at Initiativgruppen Houlkær for mange
fremstår som en lidt diffus størrelse, erken-

Tømrermester Henrik Søgaard håber som nyvalgt formand for Initiativgruppen Houlkær på
at kunne være med til at værne om Houlkærs særlige identitet som ”en by i byen”.
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der Henrik Søgaard.
Som nyvalgt formand for Initiativgruppen
ser han derfor en vigtig opgave i at være
med til at udbrede kendskabet til, hvad der
i det hele taget arbejdes med i Initiativgruppen. At det f. eks. er Initiativgruppen,
der har stået i spidsen for at få etableret
det nye madpakkehus i Granada-skoven,
og at det bl. a. også er dét arbejde, man
som grundejerforening er med til at støtte
via sit bidrag til den fælles paraplyorganisation.
En oplagt anledning til ”at vise flaget”
bliver det forestående 25 års-haljubilæum,
som i år afvikles i sammenhæng med Houlkær-løbet.
Her satser Henrik Søgaard kraftigt på, at
Initiativgruppen skal være repræsenteret
med en stand – på linje med områdets
øvrige foreninger og aktivitetstilbud.
- Og bliver arrangementet i øvrigt en
succes, kunne man da måske godt forestille sig, at det kunne udvikle sig til årligt
tilbagevendende begivenhed, nævner han.
Redaktør søges
En anden hovedopgave for Initiativgruppen i 2015 bliver at få fundet en ny model
for udgivelsen af Houlkær Nyt, efter at den
nuværende redaktør har bebudet, at han
stopper ved årets udgang.
- For mig at se er der ingen tvivl om, at
Houlkær Nyt, Houlkærportalen og Facebook-siden ”Os i Houlkær” tilsammen er
noget af dét, der er med til at binde Houlkær-området sammen og skabe den fælles
identitet.
- Og økonomisk tror jeg efterhånden også,
vi er ved at have fundet en model, der kan
bære på længere sigt.
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- Nu har vi så bare et hængeparti i forhold
til, hvordan vi får det redaktionelle indhold
strikket sammen i fremtiden.
- Det bliver - i mine øjne - den måske
allervigtigste opgave for Initiativgruppen
Houlkær i de kommende måneder, vurderer
Henrik Søgaard.
Foruden den nyvalgte formand består
bestyrelsen for Initiativgruppen Houlkær –
oven på repræsentantskabsmødet i februar
– af Agnes Hahn (næstformand), Henning
Bruun-Schmidt (kasserer), Ole Birch (sekretær), Ole Nørgaard (webmaster) og Stig
Jensen, Kristine Jersin og Henrik Nielsen
(menige medlemmer).
Henrik Nielsen har i løbet af det forgangne
år overtaget Charlotte Lunds post som
Boligselskabet Viborgs repræsentant i Initiativgruppen, og sognepræst Kristine Jersin
har netop afløst menighedsrådsformand
Carsten Marcussen som Houlkær Kirkes
faste talerør i det lokale paraplyorgan.
Læs i øvrigt mere om februar måneds
repræsentantskabsmøde i Initiativgruppen Houlkær på www.houlkaerportalen.
dk – herunder om overrækkelsen af årets
Initiativpris, som i 2015 gik til de to nye
Houlkærløbs-arrangører Thomas Andersen
og Søren Christensen.
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Madpakkehus klar til brug
Inden længe bliver der også mulighed for udendørs overnatning i Granada-skoven
Børnehavebørn på udflugt. Unge med
appetit på bålmad og friluftsliv – eller
familier med behov for ekstra plads til en
fætter-kusine-komsammen.
Anvendelsesmuligheder er der nok af, når
det gælder det nye madpakkehus, som her
i løbet af foråret er skudt op på den åbne
plads ved vandhullet i Granada-skoven.
Byggeriet blev officielt sat i gang torsdag 19. marts i overværelse af bl. a. de to
lokalpolitikere, teknisk udvalgs-formand
Johannes Vesterby (V) og kultur- og fritidsudvalgsformand Per Møller Jensen (S),
og i ugerne herefter har mellem to og fire
tømrerlærlinge fra Praktikcenter Viborg
mere eller mindre fast været beskæftiget
med at omsætte arbejdstegninger til virkelighed.
- Det har været et udfordrende projekt,
som bl. a. har indebåret, at vore elever har
skullet lære at save med kædesav.
- Og så har vi for resten også haft en del
bøvl med den generator, der skulle levere
strøm til byggepladsen.
- Derfor har byggeriet nok også taget lidt
længere tid, end vi fra starten havde forestillet os, fortæller Søren Olsen, som er
instruktør i Praktikcenter Viborg under den
lokale erhvervsskole, Mercantec.
Arbejdet var egentlig blot berammet til at
skulle tage tre-fire uger, men det endte
med at blive fredag 24. april, før de unge
håndværkere endegyldigt kunne pakke
værktøjet sammen og erklære byggeriet for
afsluttet.

Projekt i flere etaper
Med opførelsen af madpakkehuset er der
nu for alvor ved at komme skred i de planer
om nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven
som oprindeligt blev lanceret af vicevært
Anja Kristensen, Boligselskabet Viborg, i
forbindelse med to ”Øst for Paradis”-workshops på Houlkærskolen i efteråret 2011 og
i foråret 2012.
Næste skridt bliver to nye shelters, hvoraf
det ene allerede er på plads. Det andet
arbejder Initiativgruppen Houlkær stadig
på at få restfinancieret, således at også
shelter nr. 2 forhåbentlig kan nå at blive en
realitet i løbet af forsommeren.
Efter sommerferien bliver det tid til at
oprense vandhullet og etablere en badebro
ud i søen.
- Og engang i løbet af oktober kvartal forventer vi så at kunne gøre endelig status
over første etape af Granada-projektet,

Formanden for Viborg Kommunes tekniske udvalg, Johannes Vesterby (V), måtte
tale højt for ikke at blive overdøvet af den
lokale rågekoloni, da han torsdag 19. marts
var med til at sætte opførelsen af det nye
madpakkehus i Granada-skoven i gang.
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bebuder Stig Jensen, Initiativgruppen
Houlkær.
Håbet er, at den lille oase midt i Granadaskoven gradvist kan udvikle sig til et decideret udflugtsmål med legeredskaber og
andre aktivitetstilbud – etableret ”under
hensyntagen til områdets fine natur”.
Til at være med til at fremme – og styre
– den udvikling, er det ifølge Stig Jensen
planen at nedsætte en lokal brugergruppe
med repræsentanter for bl. a. Boligselskabet Viborg, elevrådet på Houlkærskolen og
et par af grundejerforeningerne i området.
- Brugergruppen skal bl. a. være med til at
sikre, at de fremtidige aktiviteter i Granadaskoven sker i god forståelse med naboerne
– men ideen med brugergruppen er også,
at den skal kunne komme med forslag til
nye tiltag i området.

- I forbindelse med starten på opførelsen af
madpakkehuset blev vi af kultur- og fritidsudvalgsformand Per Møller Jensen direkte
opfordret til at sige til, hvis vi i fremtiden
”kommer til at mangle noget” i tilknytning
til madpakkehuset og de to nye shelters.
- Den opfordring synes jeg da bestemt, vi
skal have med i erindringen, hvis vi i løbet
af de kommende år bliver opmærksomme
på, at der er et eller andet i området, der
ikke rigtig fungerer, bemærker Stig Jensen.
Brugergruppen bliver i princippet åben for
alle interesserede, og udgangspunktet er, at
gruppen skal mødes to-tre gange om året i
det nye madpakkehus.
Læs mere på www.houlkaerportalen.dk i
artiklen ”Så er byggeriet i gang”.

Færdigt arbejde! Efter visse genvordigheder undervejs kunne de unge håndværkere fra
Praktikcenter Viborg under den lokale erhvervsskole, Mercantec, fredag 24. april erklære
opførelsen af madpakkehuset i Granada-skoven for endeligt afsluttet.
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En stor vandsalamander
kom i vejen
Oprensning af vandhul i Granada-skoven forsinket af hensyn til fredet padde
Tilgroet, forurenet – og forsømt gennem
mange år.
Når man sådan går forbi på sin daglige
hundelufte-tur ligner vandhullet i Granada-skoven ikke ligefrem et eldorado for
fredede dyrearter.
På den baggrund kom det ærligt talt også
som noget af en overraskelse for de ansvarlige i Energi Viborg, da de i efteråret 2014
blev nødt til at udsætte en planlagt – og
længe tiltrængt - oprensning af det 43
år gamle regnvandsbassin i Houlkær. Ikke
mindst af hensyn til den fredede, store
vandsalamander.
- Det havde jeg på ingen måde forudset,
dengang jeg i sommeren 2014 første gang
søgte om tilladelse til at rense søen op.
- Og i det hele taget så må jeg nok sige,
at hele forløbet omkring oprensningen har
vist sig at være noget mere langstrakt og
komplekst, end jeg fra starten havde forestillet mig, siger Lene Krogsgaard Ploumann, der som projektleder i Energi Viborg
er ansvarlig for driften og vedligeholdelsen af regnvandsbassinerne og de grønne
områder.

vandhuller, men på europæisk plan har den
status som en såkaldt ”bilag 4-art”, der er
beskyttet i henhold til EU-habitatdirektivet.
- Så det er altså ikke bare os i Viborg,
der har bestemt, at der skal tages særlige hensyn til den store vandsalamander.
Det er noget, der er besluttet helt nede i
Bruxelles, bemærker biolog i Viborg Kommune, Dagmar Hald Buksti.
Bortset fra dét, så er Granada-historien –
ifølge Dagmar Hald Buksti – et rigtig godt
eksempel på, hvad der sker, når man tilbage
i 1970erne graver et regnvandsbassin, og så
i øvrigt lader det ligge uberørt hen i over
fire årtier.
- Lige så stille bliver dét, der oprindelig blot
var tænkt som et regnvandsreservoir, til et
stykke natur. Med de restriktioner, som det
nu engang indebærer.
- Hvis vandhullet bare lå hen som en anden
svømmepøl, ville den store vandsalamander jo aldrig slå sig ned dér. Salamanderens
tilstedeværelse er jo netop udtryk for, at
det kunstigt skabte bassin med årene har
udviklet sig til en del af naturen i Granadaområdet, fremhæver hun.

En 16 cm lang bilag 4-art
Den fredede, store vandsalamander er en
op til 16 centimeter lang padde med mørkegrå eller sort ryg og en svovlgul mave
med sorte pletter.
Salamanderen er forholdsvis almindelig i
Danmark, hvor den typisk lever i mindre

Oprensning i to tempi
Med op mod et års forsinkelse er der dog
nu fundet en mindelig løsning, der sikrer,
at vandhullet i Granada-skoven kan blive
befriet for nogle af de gevækster – og
noget af dét bundfald – som gennem de
senere år har truet med at omdanne den
9
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lille, idylliske skovsø til et ubestemmeligt
morads.
En løsning, som samtidig åbner mulighed for, at Initiativgruppen Houlkær kan
komme videre med planerne om at udstyre
den åbne plads i Granada-skoven med en
række nye friluftsfaciliteter.
Løsningen består i en to-delt oprensning
med tre års interval.
D. v. s. at Energi Viborg i første omgang må
”nøjes” med at oprense den sydlige halvdel
af vandhullet – den halvdel, der ligger tættest ind imod skoven.
Oprensningen må først ske efter 1. august,
når den store vandsalamander er færdig
med at yngle. Arbejdet skal udføres uden
at vandhullet bliver gravet dybere, og uden
at brinkerne bliver stejlere.
Og resten af oprensningen må så i øvrigt
vente til om tre år, når efterdønningerne
efter det første gravearbejde så småt er ved
at have lagt sig i den lokale salamanderkoloni.
I praksis forventer Lene Krogsgaard Ploumann, at den første del af oprensningen
kommer til at foregå i løbet af september.
Og dét på en måde, så vandhullet ved
samme lejlighed slipper af med en del af
den forurening, som i fortiden er sket ved,
at kloakvand ved en fejl er løbet direkte ud
i regnvandsbassinet.
- Vi har fået lov til at grave et midlertidigt
hul, hvor det forurenede bundslam bliver
aflejret og senere kørt til deponering, mens
det rensede overfladevand løber tilbage i
søen.
- Det skulle gerne hjælpe noget på vandhullets forureningstilstand, men resultatet
bliver selvfølgelig ikke lige så optimalt, som
hvis vi havde haft mulighed for at rense
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hele søen op på én gang, betoner Lene
Krogsgaard Ploumann.
Hjælper med badebro
Set med Energi Viborg-øjne er formålet
med oprensningen i første række at sikre,
at regnvandsbassinet i Granada-skoven kan
være med til at absorbere de stigende regnvandsmængder, der i fremtiden må forventes fra Houlkær-området.
- Men vi har selvfølgelig også en interesse
i, at vore forskellige anlæg rundt omkring
i kommunen fremstår velholdte og falder
naturligt ind i omgivelserne, fremhæver
Lene Krogsgaard Ploumann.
Som en ekstra gestus i Houlkær går Energi
Viborg ind og medvirker til etableringen og
financieringen af den planlagte badebro,
hvorfra der i fremtiden bliver mulighed for
at studere vandsalamandrene og det øvrige
dyreliv i vandhullet i Granada-skoven.
Selve vedligeholdelsen af badebroen bliver
det dog op til Initiativgruppen Houlkær og
andre lokale interessenter i området i at stå
for.
Ligesom det også bliver op til de lokale
kræfter at stå for at holde rent omkring
søen – og i forbindelse med de to påtænkte
shelters, der kommer til at ligge på bredden
i den ende af vandhullet, som nu i første
omgang står til at blive renset op.
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Dagens tekst illustreret med billeder
Ny teknik for et sekscifret beløb har været med til
at give formidlingen i Houlkær Kirke en ny dimension
Effekten var slående nærmest fra den allerførste dag.
Salmesangen lyder ganske enkelt af mere,
når menigheden ikke sidder med næserne
begravet i en salmebog, men i stedet får
teksterne projiceret op på Houlkær Kirkes
hvide vægge.
- Og det er så i øvrigt bare en af gevinsterne ved de to nye projektorer, som vi tog
i brug 1. søndag i advent, noterer sognepræst Kristine Jersin.
Ved første øjekast syner de ellers ikke af
meget - de to nye projektorer, som diskret

er blevet placeret i hvert deres øvre hjørne
af kirken.
Hvad man ikke lige kan se med det blotte
øje er, at projektorerne rent faktisk er blevet
specialudviklet netop til Houlkær Kirke –
og at investeringen i den nye teknik af
samme grund løber op i mere end 100.000
kroner.
- Det skal jo helst ikke være sådan, at projektorerne stjæler billedet – og er det første,
man lægger mærke til, når man træder ind
i kirkerummet. Og i det hele taget var der
mange forskellige hensyn, der skulle tages,

Lige i starten kunne det godt gå lidt ud over koncentrationen, når teknik og forkyndelse
skulle gå op i en højere enhed i forbindelse med søndagsgudstjenesterne, indrømmer sognepræst Kristine Jersin.
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før vi til sidst fandt dét, som vi selv syntes
var den rigtig løsning for os, forklarer Kristine Jersin.
Alt i alt gik der vel det meste af et år, før
projektorerne var på plads og kunne få
deres ilddåb i Houlkær Kirke i de travle
uger op mod jul.
Lige i starten kunne det godt gå lidt ud
over koncentrationen, når man på samme
tid skulle forkynde evangeliet – og helst
også ramme de rigtige knapper på fjernbetjeningen, indrømmer Kristine Jersin.
Men i takt med at præsterne og organist
Jens Chr. Hansen er blevet mere fortrolige
med udstyret, vinder de to nyanskaffelser
i stadig stigende grad indpas i gudstjenesterne, koncerterne – og alt hvad der i
øvrigt foregår i kirken.
- Som udgangspunkt har vi nok været temmelig konservative i forhold til brugen af
de nye projektorer. På den ene side er det
naturligvis dumt ikke at gøre brug af de
nye tekniske hjælpemidler, der nu engang
er til rådighed. På den anden side skal det
jo heller ikke være sådan, at det bliver teknikken, der kommer til at tage overhånd.
- Generelt må vi dog sige, at reaktionerne
fra menigheden har været langt mere posi-

tive, end vi på forhånd havde turdet håbe
på.
- Alle kan umiddelbart høre, at salmesangen har fået et mærkbart løft, efter at teksterne nu bliver projiceret op på væggen.
Organisten bruger bl. a. projektorerne til at
bringe danske oversættelser, hvis pigekoret
f. eks. synger en motet på latin. Selv har jeg
nu mulighed for at vise menigheden lige
præcis dét billede, der har inspireret mig
til søndagens prædiken. Og ikke mindst
er den nye teknik en utroligt god hjælp i
forbindelse med spaghettigudstjenester,
minikonfirmandundervisning – og kirkens
børnearbejde i det hele taget, fremhæver
Kristine Jersin.
Præcis hvor det ender, kan kun tiden vise.
- Allerede nu bruger vi projektorerne langt
mere, end jeg på forhånd ville have troet –
og det eneste, man næsten med sikkerhed
kan sige, er, at det garanteret ikke bliver
mindre i fremtiden.
- Billederne på væggen er – alt andet lige
– med til at give forkyndelsen en ekstra
dimension – og foreløbig så har jeg i hvert
fald ikke oplevet, at der er nogen i menigheden, som er blevet forskrækket over dét,
opsummerer Kristine Jersin.

STOF OG GARN EFTERLYSES!
Vi er en grupper kvinder, der syer og strikker, men vi mangler stof, tråd og garn til nye
projekter. Så hvis du har stof, sytråd eller garn, du ikke kan bruge, modtager vi det med
TAK hos Syholdet i Aktivitetscenteret, Odshøjvej 7b (mandag 17.30-20.00).
Du er også velkommen til at ringe, så vil vi afhente det.
Henv. Tonie Holmberg, Fællessekretariatet på tlf. 2260 0955.
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Verden med Mening
Nyt projekt i Houlkær skal i det kommende år være med
til at fremme det aktive medborgerskab
- En succes for mig vil være, at deltagerne
i virkeligheden slet ikke opfatter projektet
som et ”projekt” – men mere som nogle
lokale aktiviteter, der er groet op nedefra
– og som de slet og ret har lyst til at deltage i.
Ordene kommer fra Güler Yagci, som
mange i Houlkær i forvejen vil kende som
bydelsmor, som SFO-pædagog i Houlkærskolens SFO og som en af initiativtagerne
til ”Madklub på tværs af kulturer”.
Gennem snart mange år har Güler på sin
egen stille facon medvirket til, at etniske

Projektleder Tonie Holmberg og projektmedarbejder Güler Yagci - ser begge frem
til, at det nye ”Verden med Mening”-projekt kan være med til at skabe nye netværk
– og i det hele taget fremme det aktive
medborgerskab i Houlkær.

børn i lokalområdet er blevet inviteret
med til børnefødselsdage og er kommet af
sted til sports- og klubaktiviteter. Uden at
betegnelsen ”aktivt medborgerskab” rent
formelt har figureret som en del af jobbeskrivelsen.
Det bliver der nu i nogen grad ændret på.
Fra 1. maj – og i et år frem – er Güler Yagci
”købt fri” fra arbejde, så hun en dag om
ugen kan koncentrere sig om at føre et nyt
projekt ”Verden med Mening” ud i livet i
Houlkær-området.
Projektet er financieret af Kulturstyrelsen
og har overordnet til formål at fremme det
aktive medborgerskab. Bevillingen lyder på
100.000 kroner, og initiativet til at søge
pengene hjem kommer fra Det Boligsociale
Fællessekretariat med kontor på Odshøjvej
i Houlkærvænget.
- Vi havde vel ikke direkte Güler i tankerne,
dengang vi sendte ansøgningen, men jeg
vil sige, at vi har formuleret en ansøgning,
som Güler passer perfekt ind i.
- Hun er i forvejen et kendt ansigt i området. Hun er rigtig god til at bygge bro over
kulturkløften og knytte kontakt mellem
mennesker. Og i det hele taget er vi bare
enormt glade for, at det er lykkedes os at
få Güler knyttet til projektet.
- Vi er nærmest sikre på, at det vil vise
sig at være et perfekt valg, lyder det fra
Tonie Holmberg, der som projektleder i Det
Boligsociale Fællessekretariat kommer til at
stå som den øverste ansvarlige for ”Verden
med Mening”-projektet.
13
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Derudover kommer styregruppen bag projektet også til at tælle en repræsentant
for Viborg Bibliotekerne og formentlig en
repræsentant fra Viborg Kommunes integrationsafdeling.
En familieklub – og en avislæseklub
Fra ansøgningen om projektet blev sendt af
sted og til de 100.000 kroner var i hus, gik
der reelt kun en uges tid.
Og det er – rent ud sagt – kommet en
smule bag på de involverede i Houlkær,
erkender Tonie Holmberg.
- Normalt går der typisk fire-seks uger med
at behandle den slags ansøgninger, men i
det her tilfælde er det bare gået lynstærkt.
Med det resultat, at tidshorisonten nu
pludselig er en anden, end vi måske lige fra
starten havde forestillet os, fortæller hun.
Af samme grund er der også fortsat en
række detaljer omkring ”Verden med
Mening”-projektet, der endnu ikke helt
afklarede, men så meget ligger i hvert fald
fast, at aktiviteterne i Houlkær kommer til
at centrere sig om en familieklub – og en
avislæseklub for kvinder. At minimumskravet fra Kulturstyrelsen lyder på 10-12
arrangementer på årsbasis – inden for hver
af de to kategorier. Og at hovedparten af
aktiviteterne formentlig enten kommer til
at foregå på Houlkær Bibliotek – eller i
Aktivitetshuset ved Houlkær Kirke.
- Jeg forestiller mig ikke, at det bliver de
samme personer, der kommer fra gang til
gang. Hverken i familieklubben eller i avislæseklubben.
- Bliver det alt for forpligtende, skræmmer
vi bare nogen væk – men den overordnede
ambition er selvfølgelig, at ”Verden med
14

Mening”-aktiviteterne gerne skal være med
til at skabe nye netværk.
- At deltagerne får lært nogle nye mennesker at kende, som de kan hilse på, når de
færdes rundt i området. Og at deltagerne
i det hele taget får mere mod på at tage
aktiv del i den verden, der ligger udenfor
deres lejligheder i Houlkær, fremhæver
Güler Yagci.
”Verden med Mening” er ikke specifikt
rettet mod Houlkær-beboere af anden
etnisk herkomst end dansk. Projektet henvender sig i princippet til alle, der måske i
dag føler sig lettere isolerede, men som i
virkeligheden gerne vil tage mere aktiv del
i det omgivende samfund. Og specielt når
det gælder avislæseklubben vil det måske
ligefrem være en fordel, at de deltagende
kvinder kommer med mange forskellige
kulturelle forudsætninger.
- Ideen med avislæseklubben for kvinder
er selvfølgelig som udgangspunkt, at kvinderne skal sidde og læse sammen – men
også at de skal diskutere dét, de læser – og
i bedste fald komme i snak om alt mellem
himmel og jord, forklarer Tonie Holmberg.
Allerede først i maj går Güler Yagci gradvist i gang med at stemme dørklokker
i området i bestræbelserne på at skabe
opmærksomhed om det nye ”Verden med
Mening”-tilbud.
De enkelte læseklub- og familieklub-aktiviteter vil derudover løbende blive annonceret via de forskellige digitale medier i
lokalområdet.
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Cykling for alle
Tidligere BMX-elitekører skal være med til at give urutinerede cyklister i Houlkær mod på
at sætte sig op på jernhesten
Mange tager cyklen som en selvfølge.
Både børn og voksne. Af sted går det til
skole, arbejde, fritidsaktiviteter, hyggeture
og så videre på to hjul. Men der findes
også nogen, der aldrig har fået det lært.
Enten slet ikke eller ikke godt nok til at
have modet til at bevæge sig ud i trafikken.
Det bliver der nu gjort noget ved i Houlkær.
Tirsdag 5. maj tog Viborg Kommune, Cyklistforbundet, De Frivilliges Hus og Fællessekretariatet hul på et helt nyt kursusforløb,
der hedder ’Cykling for alle’. Det henvender
sig til børn over 10 år og til voksne.

Arbejdsgruppen opfordrer deltagerne
til selv at tage deres cykler med, men hvis
man ingen har, kan man låne én. Det er
den samme cykel, man bruger hver gang.
For børnenes vedkommende vil det blive
betydeligt lettere at transportere sig selv i
skole, til fodbold eller andre fritidsaktiviteter, tage med på ture og i det hele taget
gøre hverdagen lettere. De voksne vil også
nemmere kunne bevæge sig omkring og
måske endda komme tættere på arbejdsmarkedet, hvis man ikke er det. For har
man en cykel, kan man hurtigere og let-

Klubpædagog Henrik Baltzersen, Klub Gården i Houlkær, borger som tidligere bmx-elitekører for, at kursusdeltagerne er i rigtig gode hænder, når de her i forsommeren kaster sig ud
i ”Cykling for alle”-kurset.
15

AKTUELT I OMRÅDET
tere komme længere væk, end hvis man er
afhængig af at skulle gå eller tage en bus,
der måske ikke altid passer med arbejdstiderne.
Alle kursus-deltagerne vil samtidig få
flere muligheder for gode oplevelser i fritiden. Det er nu engang sjovere at cykle ned
til Borgvold og få en is, end det er at tage
en bus. Det vil også bidrage til kursisternes
følelse af at være en del af den allestedsnærværende danske cykelkultur.
Naturen omkring Viborg kalder næsten
også på, at man cykler ud på ture – korte
som lidt længere. Der er kilometervis af stisystemer. Desuden er det en sund, billig og
miljøvenlig vej til gode oplevelser, som alle
kan have glæde af.
I løbet af kurset vil deltagerne blive præsenteret for forskellige øvelser i det tempo,
der passer den enkelte. Undervejs får
holdet også besøg af en politibetjent, der
vil komme og fortælle om trafiksikkerhed
og færdselsregler for cyklister.
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Instruktøren bliver klub-pædagog fra Klub
Gården i Houlkær, Henrik Baltzersen. Han
er tidligere professionel bmx-cykelrytter.
Han har vundet EM-guld på sin bmx-cykel
og været med til OL, så kursisterne er i
rigtig gode hænder. Desuden stiller Cyklistforbundet med et antal frivillige hjælpere
hver gang, så der er nogle, der kan være
med til at holde og skubbe, når de nye cyklister skal i gang.
Målet er, at alle kursister skal kunne deltage i en lille cykeltur som afslutning på
kursusforløbet. Det bliver den sidste gang,
17. juni, hvor der vil være kaffe, saftevand
og lidt lækkert til deltagerne. Ved samme
lejlighed vil de få overrakt et diplom.
Efter kurset i Houlkær er det meningen,
at kurset rykker videre til andre boligafdelinger i Viborg, sprogskoler og andre, der
kunne være interesserede.
Tilmelding hos Rikke May Kristthorsson i
Fællessekretariatet på rmk@fs-viborg.dk
eller 61 20 44 52
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En dag i ildens tegn hos De Grønne
Pigespejdere
Der blev kastet med ildkugler, lavet røgsignaler og stegt æg i kuverter, da De grønne pigespejdere 12. april inviterede til ilddag i Houlkær
Rigtig mange børn tog søndag 12. april
imod tilbuddet om en sjov og udfordrende
dag sammen med De grønne pigespejdere
i Houlkær.
Målgruppen for arrangementet var piger
fra 0.-3. klasse – og dagen igennem var
ilden det gennemgående tema.
- Børnene havde en supersjov dag, hvor de
lærte om, hvad ild kan.
- Vi rejste blandt andet til Australien, hvor
vi slukkede skovbrande, og til Amerika,
hvor vi lavede røgsignaler på gammeldags
manér.
- Men mest af alt blev der bare grinet og
hygget og skabt nye venskaber, fortæller

Lis Jensen spejderleder i Houlkær Gruppe.
Dagen sluttede på bedste spejdermanér
med at alle lavede snobrød rundt om bålet,
og det var tydeligvis en stor succes hos de
fremmødte ny-spejdere.
Nye spejdere kan stadig nå at være med.
Interesserede kan bare møde op til et spejdermøde onsdag mellem kl. 16.30 og 18.15
– eller de kan kontakte Lis Jensen på tlf. 22
33 14 12.
Der er også mulighed for at læse mere om
De grønne pigespejdere på hjemmesiden
www.pigespejder.dk

Båldans på bedste indianermanér var også
et af programpunkterne i forbindelse med
ilddagen hos de grønne pigespejdere.

Den afsluttende snobrødsbagning var –
ikke helt uventet – lidt af et hit hos de
mange fremmødte ny-spejdere.
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25 år yngre på tre uger
Selskabslokaler i Houlkærhallen har fået et længe tiltrængt løft
Det holdt hårdt, men det gik.
De nye gardiner nåede lige præcis at blive
hængt op, inden der fredag 27. marts for
første gang blev inviteret til fest i Houlkærhallens ”nye”, lyse selskabslokaler.
I løbet af små tre uger i marts blev det
oprindelige ”1990er-look” forvandlet til en
”version 2015” med afslebne, lyse trægulve,
hvide vægge, ny, diskret hyggebelysning og
nye borde og stole.
Arbejdet lod sig glædeligvis gennemføre,
uden at det overhovedet greb forstyrrende
ind i allerede bookede møde- og selskabsarrangementer.
- Men vi var godt nok en smule pressede,
da det i slutfasen viste sig, at de borde,
vi havde fået leveret, i første omgang var
blevet leveret uden ben, indrømmer formand for Houlkærhallen, Jens Johansen.
Selv er han som helhed godt tilfreds med
resultatet af selskabslokalets ”foryngelseskur” – og reaktionerne fra lejerne har indtil
videre også kun været positive.
- Men som det næsten altid er med den
slags renoveringsopgaver, når man desværre
sjældent at få det hele med i én omgang.
- Nu da selve lokalerne har fået et tiltrængt
løft, lægger man endnu mere mærke til de
skrammede dørkarme og gamle lyskontakter.
- Dem bliver vi nødt til at se på, om ikke vi
kan få noget gjort ved i næste ombæring,
bebuder halbestyrelsesformanden.
Sideløbende med renoveringen af selskabslokalet er der også blevet udbedret en række
småskavanker i hallens omklædningsfacili18

teter – og mest iøjnefaldende er det måske,
at en halv mur i et af omklædningsrummene er blevet totalt udskiftet som følge
af en gammel sætningsskade.
Alt i alt løber de gennemførte renoveringsarbejder i hallen op i små 200.000 kroner.
Det svarer rundt regnet til, hvad hallen på
forhånd havde afsat til formålet – men så
er det også en stærkt forynget Houlkærhal, som hen på sensommeren kan se frem
til at fejre 25 års-jubilæum.

Halbestyrelsesformand Jens Johansen er
selv godt tilfreds med resultatet af selskabslokalernes foryngelseskur – og håber
selvsagt på, at fremtidige lejere vil være af
samme opfattelse.
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Et Houlkær-løb lidt
ud over det sædvanlige
Folkefest 10. september bliver samtidig den officielle
markering af Houlkær Hallens 25 års jubilæum
Haljubilæum og Houlkær-løb i én og
samme ombæring.
Det er – kort fortalt – udgangspunktet –
når Houlkærhallen og de to Houlkær-løbsarrangører, Thomas Andersen og Søren
Christensen, torsdag 10. september kalder
sammen til folkefest i og omkring Houlkær
Hallen.
En række detaljer i programmet mangler
endnu at falde helt på plads, men så meget
kan i hvert fald allerede nu afsløres, at der –
i anledning af Houlkærhallens 25 års jubilæum - bliver tale om et Houlkær-løb lidt
ud over det sædvanlige.
Starten på Houlkær-løbet 2015 kommer
undtagelsesvist til at foregå inde i selve
Houlkærhallen. Inden løbet vil en særligt
indbudt gæstetaler med lokal tilknytning
se tilbage på bydelens udvikling gennem
det seneste kvarte århundrede. Løberuten
kommer efter planen til at føre løbsdeltagerne forbi – og måske endda igennem
– en række af de lokale institutioner.
Arrangementet bliver garneret med bespisning, musik og præsentation af en række
af de mange forskellige aktivitetstilbud,
som området har at byde på. Og hvem ved:
Hvis det går, som arrangørerne har ambitioner om, kommer sammenkomsten i Houlkær måske endda til at danne ramme om et
verdensrekordforsøg.

- I stedet for at lave et særskilt jubilæumsarrangement i hallen har vi fundet det
naturligt at koble os på Houlkær-løbet, der
jo nok er den enkeltstående begivenhed i
Houlkær, som samler allerflest mennesker.
- Arrangementet skal nok blive tilrettelagt,
så vi stadig tilgodeser de motionister, der
først og fremmest kommer for at løbe –
men derudover arbejder vi på at gøre Houlkær-løbet 2015 til en decideret folkefest
med aktiviteter for alle aldersgrupper, forklarer bestyrelsesformand i Houlkærhallen,
Jens Johansen.
Det endelige program for det kombinerede
motionsløb og jubilæumsarrangement vil
indgå i det nummer af Houlkær Nyt, som
udkommer umiddelbart inden løbsstarten 10. september – ligesom det selvfølgelig også vil blive offentliggjort på www.
houlkaerportalen.dk, Facebook-siden ”Os i
Houlkær” og de forskellige andre, digitale
platforme.
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Repræsentantskabsmøde
i Houlkærhallen
Der orienteres hermed om, at der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i Houlkærhallen mandag 18.5. kl. 19.
Kun repræsentantskabsmedlemmer er stemmeberettiget, men alle interesserede er velkomne.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens redegørelse om den økonomiske situation, herunder forventede indtægter
og udgifter, i det kommende kalenderår.
5. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før
repræsentantskabsmødets afholdelse. Såfremt der fremkommer forslag til behandling,
udsendes endelig dagsorden 1 uge for mødets afholdelse.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1. og 2. suppleant.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Vel mødt!
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Sæson for at svinge ketcherne
- Vi har noget for enhver - hvad enten man er øvet, støvet eller nybegynder, opfordrer
tennisformand
Indtil for nylig var det primært skovlene og
kostene, der blev svunget på tennisanlægget i Houlkær. Men nu er det også blevet
tid til at svinge tennisketcherne….
I ugerne op til sæsonstarten var frivillige
fra Overlund Tennisklub travlt beskæftiget
med at trimme banerne til den nye sommersæson, og onsdag 6. maj blev sæsonen
officielt skudt i gang på tennisanlægget i
Houlkær.
Til stede ved standerhejsningen i Houlkær
var bl. a. den nye træner i Overlund Tennisklub, Ann Holst Pedersen. Den nye træner
har siden 2006 lært fra sig til både juniorog seniorspillere i Hobro Tennisklub og har
selv spillet divisionstennis i både Hobro og
Randers.
Allerede i forbindelse med sæsonstarten
var Ann Holst Pedersen på banen for at
give de første instruktioner, og fremover vil
hun fast være at træffe på tennisbanerne i
Houlkær om mandagen.
I tidsrummet fra kl. 17 til kl. 18.30 er der
træning for uøvede og let øvede juniorer.
De mere øvede ungdomsspillere træner fra
kl. 18.30 til kl. 20, og fra kl. 20 til 21 er
det de uøvede seniorer, som har mulighed
for at få tips og instruktion af Ann Holst
Pedersen.
Formanden for Overlund Tennisklub, Esben
Veng-Christensen, opfordrer kraftigt tennisinteresserede i lokalområdet til at kigge
forbi – og snuse til om tennissporten evt.
kunne være noget for dem.
- Vi har noget for enhver, hvad enten man

er nybegynder, voksen eller ungdomspiller,
øvet eller støvet.
Og specielt har vi i år flere gode tilbud til
nye spillere, så de kan komme i gang med
det rette udstyr - og mulighed for at få den
rette instruktion, fremhæver han.

Mange frivillige i Overlund Tennisklub har
op til sæsonstarten været i sving med at
trimme klubbens to tennisanlæg i Houlkær
og Overlund.
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Fodboldspillere klar til
at stå på egne ben
HIF-formand varsler åben proces frem mod en evt. opløsning af den nuværende HIF
- Der er ingen skjult dagorden i dét – og
vi er på ingen måde ude på at smække
med døren eller liste os bort som en tyv
om natten.
- Vi er bare i fodboldafdelingen nået til den
konklusion, at vi efterhånden har mere til
fælles med vore samarbejdspartnere i Overlund GF, end vi har med de øvrige underafdelinger i Houlkær IF. Derfor melder vi nu
helt åbent ud, at vi overvejer at løsrive os.
Med disse ord giver fodboldudvalgs- og
HIF-formand Dorte Sigvardsen bolden
op til en proces, som i løbet af det kommende års tid meget vel kunne ende med
en opløsning af den 33 år gamle Houlkær
Idrætsforening, som vi kender den i dag.
Overvejelserne om at stå på egne fodboldben er for så vidt ikke af ny dato, men diskussionen blev pludselig meget konkret i
forbindelse med fodboldudvalgets årsmøde
tidligere i år.
Her var det en udbredt opfattelse, at tiden
nok er ved at være løbet fra den nuværende forenings-struktur i Houlkær – og at
fodboldafdelingen derfor med fordel kan
begynde at tænke i andre samarbejdsmodeller i fremtiden.
- I det daglige er det yderst begrænset,
hvor meget vi samarbejder med håndboldspillerne, badmintonspillerne og linedancerne i Houlkær IF.
- Derimod har vi nu igennem flere år arbejdet tæt sammen med Overlund GF – et
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holdsamarbejde, der lige så stille er vokset,
så det nu omfatter cirka halvdelen af alle
vore fodboldspillere.
- Som situationen har udviklet sig, føles
OGF slet og ret som en mere naturlig samarbejdspartner end de øvrige underafdelinger i Houlkær IF, lyder vurderingen fra
Dorte Sigvardsen.
Økonomisk ulighed
Med til historien hører også et – ikke helt
uvæsentligt - økonomisk aspekt.
Et aspekt, som tydeligt afspejler sig i Houlkær IFs 2014-regnskab.
Trods et drastisk fald i kontingentindtægterne fra 422.515 til 299.248 kroner
kom hovedforeningen, Houlkær IF, ud af
regnskabsåret med et overskud på 51.347
kroner.
Overfladisk betragtet et ganske nydeligt
resultat, men dykker man bare lidt ned i
regnskabstallene, står det hurtigt klart, at
det femcifrede overskud primært er fodboldafdelingens fortjeneste.
Ikke mindst takket være en vellykket og
indbringende Nisse Cup i december kom
fodboldafdelingen ud af regnskabsåret
med et overskud på små 70.000 kroner.
Penge, som afdelingen her i løbet af 2015
– for størstedelens vedkommende – har
tænkt sig at investere i et nyt – og stærkt
tiltrængt – lysanlæg på træningsbanerne
ved hallen.

HOULKÆR IDRÆTSFORENING
I de øvrige underafdelinger i Houlkær IF
var der knapt så meget at glæde sig over i
2014. Badmintonafdelingen tegnede sig for
et underskud på godt 13.000 kroner. Linedancerne kom ud af året med et underskud
på små 10.000 kroner, og håndboldafdelingen, som i den forløbne sæson blot har
kunnet stille med et enkelt turneringshold,
noterede sig i 2014 for et beskedent plus
på små 5000 kroner.
- Vi havde ellers på forhånd givet hinanden
håndslag på, at hver enkelt afdeling – som
et minimum – skulle komme ud af 2014
med et nulresultat.
- Når det så alligevel ikke sker, er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og jo færre
medlemmer, vi er, desto sværere bliver det
år for år at få økonomien til at hænge
sammen.
- Udgifterne til halleje bliver ikke mindre.
Vi bliver bare færre og færre til at afholde
dem, konstaterer Dorte Sigvardsen.
Åben udmelding
En præcis køreplan for de forestående løsrivelsesforhandlinger foreligger endnu ikke.
- Nu skal vi først have nærlæst vedtægterne – og så må i øvrigt se, hvordan tingene udvikler sig frem mod årsmødet i
2016.
- Fra fodboldafdelingens side har vi naturligvis ikke noget ønske om at ”smadre”
alt, hvad der igennem årene er bygget op
i Houlkær. Og håbet er selvfølgelig, at vi
– i dialog med Houlkærhallen - kan finde
frem til en ny struktur, som sikrer, at også
de øvrige underafdelinger i Houlkær IF kan
overleve – og måske endda komme til at
stå stærkere i fremtiden.
- Omvendt synes jeg også, vi skylder alle i

foreningen – og i Houlkær-området som
helhed – at melde åbent ud om vore interesser i god tid, erklærer Dorte Sigvardsen.
Én ting ligger i hvert fald helt fast.
Efter årsmødet 2016 siger hun selv uigenkaldeligt stop som formand for paraplyorganisationen Houlkær IF.
- Og så er vi i realiteten tilbage i den
samme situation, som vi stod i tilbage i
foråret 2013, da idrætsforeningen også var
lige ved at blive sprængt, fordi der ikke var
nogen til at stå i spidsen for foretagendet.
- Medmindre der da pludselig dukker nye
kræfter op – med frisk gåpåmod og lyst til
at sætte nye aktiviteter i gang, som i bedste
fald kan være med til at vende de seneste års negative medlemsudvikling, skynder
Dorte Sigvardsen sig at tilføje.
Uden at hun selv udstråler den store tiltro
til, at lige præcis den udgang på sagen er
et realistisk fremtidsperspektiv.

HIF-formand Dorte Sigvardsen i aktion
under julemånedens Nisse Cup i Houlkærhallen. Personligt har hun aldrig lagt skjul
på, at det først og fremmest er arbejdet i
fodboldafdelingen, hun brænder for, og
derfor har hun også klart meldt ud, at hun
max. tager endnu et år på posten som formand for det samlede Houlkær IF.
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HOULKÆR BIBLIOTEK

Brug dit lokalbibliotek
- også i sommerferien
Det er nu snart et år siden, at Houlkær
Bibliotek blev til ”Åbent bibliotek”, og der
er blevet taget godt imod det nye tilbud.
Rigtig mange bruger biblioteket udenfor
den betjente tid både tidligt om morgenen,
om aftenen og i weekenden. Biblioteket er
”åbent” hver dag året rundt fra kl. 7.00 om
morgenen til kl. 22.00 om aftenen.
Mange har udtrykt bekymring i forhold til,
om det nu også ville gå godt bare sådan
at lade folk selv lukke sig ind. Men det går
godt, og vi får hver dag mange positive tilkendegivelser fra glade brugere, der nyder
at kunne gå på biblioteket lige præcis, når
det passer ind programmet i en travl hverdag.
Sommerferien nærmer sig, og da bibliotekets personale jo også skal have ferie, er der
ingen betjening i juli måned. Der vil et par
gange om ugen komme personale for at
rydde op og sørge for, at reserverede materialer bliver sat på afhentningshylderne,

men ellers er der høflig selvbetjening :-)
Det gælder også for avislæserne, som er
meget velkomne til selv at hente dagens
aviser i bibliotekets avis-postkasse uden for
indgangen mod kirken. Nøglen ligger i et
sort bæger på hylden med printeren bag
det ene skrivebord. Bemærk at biblioteket
nu også får Jyllands Posten i weekenden,
I mange år har man som bruger af Houlkær
bibliotek haft den fordel at have forlænget
lånetid på de materialer, som var lånt op til
sommerferien. Årsagen var selvfølgelig, at
man ikke kunne aflevere på lokalbiblioteket
i ferieperioden. Sidste år havde man stadig
den fordel at have længere lånetid, men da
man nu selv kan gå ind på biblioteket, når
der ikke er personale, vil lånetiden - også
i sommerferieperioden - være 14 dage for
film, spil og Bestsellers og 4 uger for øvrige
materialer.
Vi ønsker alle vores brugere en god sommer!

Har du brug for IT-hjælp?
IT-hjælperne er på Houlkær Bibliotek:
Mandag kl. 15.00 - 17.00
tirsdage kl. 15.00 - 17.00
torsdage kl. 15.00 - 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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Jeg læser egentlig ikke, men …..
Den 23. april fejrede vi i her i Danmark Verdens Bogdag med en ”Danmark læser Dag”.
4000 frivillige, bogelskende danskere
uddelte 100.000 gratis bøger.
Ideen med kampagen var at få flere til at
læse skønlitteratur. Undersøgelser viser
nemlig, at 40 % af alle danskere aldrig
åbner en roman. Rigtig mange er egentlig interesserede, men har ikke tid, mens en
mindre gruppe - primært mænd - ikke forbinder læsning af skønlitteratur med noget
positivt. Mange har haft dårlige erfaringer
med kedelige eller uforståelige romaner, de
var tvunget til at læse i skolen. Men hvis
man får den helt rigtige bog i hånden, kan
det været en stor og nærmest bevidstheds-

udvidende oplevelse.
Forhåbentlig får nogle af alle disse ikkelæsere mulighed for at få en god oplevelse
med en af de mange bøger, der er blevet
uddelt på bogdagen. Bøgerne skal nemlig
gerne vandre videre fra læser til læser.
Nogle af bøgerne er også blevet efterladt
rundt omkring for at blive fundet af en, der
får lyst til at læse den.
Så finder du en af bøgerne, så læs den og
giv den videre.
Og møder du ikke nogen bøger på din
vej, så er du altid velkommen til at låne så
mange du vil på dit lokale bibliotek. Det er
helt gratis.

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
om onsdagen, men måske er det noget for dig? De opgaver man hjælper med er f.eks.
at oprette en mailadresse
at bruge E-boks
at skrive og gemme dokumenter
at bruge NemID og opdatere Java

at bruge Borger.dk
at bruge Facebook
at få opdateret antivirusprogram

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
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Nyt fra skolen
Planlægningen af næste skoleår finder sted
fra midt på foråret, således også i år.
Skolereformen og den nye overenskomst
for lærerne har været i fokus det forløbne
år. På baggrund af de erfaringer vi har gjort
det første år, planlægger vi nu år 2.
Vi har fastlagt hvor mange timer der skal
undervises på de enkelte årgange i de
enkelte fag. Næste led er at fastlægge,
hvilke lærere der skal undervise i de enkelte
fag på de enkelte årgange. Denne proces er
i gang i et tæt samspil med lærerne.
Pædagogerne indgår i den understøttende
undervisning, f.eks. i motion og bevægelse,
samt andre aktiviteter. Dette planlægges
også.
Fra næste skoleår bliver ”lektiestøtte og
faglig fordybelse” obligatorisk. Der var ikke
politisk enighed om dette området, da skolereformen blev vedtaget i Folketinget. Det
blev dog besluttet, at lektiestøtte og faglig
fordybelse skulle være obligatorisk efter
næste Folketingsvalg.
Lokalefordelingsplanen er et andet område,
som skal planlægges. Planen fastlægger,
hvor de enkelte klasser skal have lokale.
Desuden sker fordeling af faglokaler m.m.
På skolen er der planlagt et byggeri af en
bygning på ca. 200 m2. Bygningen skal
rumme klasselokaler og mødelokaler. Bygningen vil stå færdig midt på foråret 2016.
Et andet led i planlægningen er at udarbejde et fagbudget. Dette budget fordeler
midlerne til de enkelte fag.
For budgetmidlerne købes undervisningsmateriel såvel bøger som digitale lærermidler.
Ansættelse af lærere finder sted sidst på

foråret. Når der ansættes nye lærere, skyldes det typisk, at lærere går på pension,
eller at elevtallet er steget, eller på baggrund af orlov.
Skolebestyrelsen godkender den planlægning der foretages, hvilket har fundet sted
på seneste bestyrelsesmøde.
Skolen har ca. 700 elever i næste skoleår.
Det betyder, at skolen har 4 klasser på
nogle årgange. Skolen har 2 sprogklasser
som modtager 2 sprogede børn. De fleste
af børnene i sprogklasserne er syriske børn.
Sidst på foråret gennemføres forskellige
arrangementer for kommende elever til
0.årgang. Der indbydes til prøveskoledage
både i børnehaveklassen og i SFO.
Forældrene indbydes til et informationsmøde hvor vi orienterer om en række forhold.
Folkeskolens afgangsprøver finder sted fra
4. maj og den kommende 1½ uge.
Sidst i maj har 9. årg. sidste skoledag inden
de mundtlige prøver påbegyndes.
9. årgangs sidste skoledag markeres på
meget festlig vis, og inddrager alle elever
på skolen i underholdning, ”karamelkastning” m.m..
Bygninger skal, som bekendt, vedligeholdes. Hvert år udføres vedligeholdelsesarbejde, eller udskiftning af Inventar,
gulvbelægning m.m. , - således også i år.
I løbet af foråret er der gennemført nationale test i en række fag. Nationale test
gennemføres på alle landets skoler. Resultaterne giver et godt billede af elevernes
udbytte af undervisningen.
Skolereformen har fokus på elevernes trivsel. Blandt alle landets skolelever er netop
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gennemført en trivselsundersøgelse. Der
er tale om en undersøgelse, som skal være
grundlag for kommende målinger.
Vi har fået resultatet, og skal nu vurdere
svarene.
Den samlede planlægning af et skoleår har
betydning for mange. Dels skolens 700

elever, dels skolens 80 ansatte og dels forældrene.
Planlægningen finder sted i et tæt samarbejde mellem ledelse, ansatte, forældre - i
form af skolebestyrelsen, samt den kommunale forvaltning.
Ole Birch

Forårsfornemmelser i SFO
Starten af 2015 har været en spændende
tid i Houlkær SFO. Den længe ventede Klub
3, hvor de ældste børn har muligheden for
at få en eftermiddag ”kun for de store”, er
blevet modtaget med glæde og er nu et af
ugens faste holdepunkter hver mandag.
Sørgeligt, men sandt, så er det nu, at 3.
klasserne kan begynde at se en ende på
deres SFO-karriere. Det betyder dog samtidigt, at de nye 0.klasser, hvis man stadig
kan kalde dem det, er ved at finde sig godt
til rette. Fælles for dem begge er, at de
godt kan regne med et spændende forår og
en hyggelig sommer, hvor der vil blive budt
på diverse aktiviteter, der matcher sæsonen
– som sædvanlig. Der vil stadigvæk blive
tegnet, leget med legetøj, spillet computer og åbnet for biograf, men fokus vil i
højere grad ligge på aktiviteter udendørs.
Forleden blev der spontant taget hul på en
af disse, på trods af silende regnvejr, da en
af børnene opgravede et stykke guld fra
sandkassen. Guldet har ligget der i et par
år efterhånden, og vi troede ikke at der var
mere, men med ét stod der 50 børn med
skovle og guldgraver-smil på læben, klar til
i fælles flok at endevende sandkassen efter
flere gyldne klumper.
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En anden aktivitet, der stille og roligt stormer frem, er streethåndbold. Ligesom sidste
år blev der for nylig afholdt et streethåndbold-arrangement oppe på torvet ved kiosken. Vi er glade for at kunne se tilbage på
en lørdag eftermiddag, hvor rigtigt mange
børn fra SFO´en valgte at dukke op, og
”den bløde grønne” bold vil være at finde
på SFO´ens område så længe vejret tillader
det. Hvis du ikke allerede er bekendt med
streethåndbold, så hold øje med SFO´ens
aktivitetskalender den kommende tid.
Sidst, men ikke mindst, skal det nævnes, at
2. og 3. klasserne i SFO pt. er i gang med at
øve frem mod vores ”Talent – 2015”. ”Trinene skal sidde lige i skabet”- forlyder det
fra grupperne, der øver. Det er tydeligt, at
der gås til opgaven med stort ildhu. I øjeblikket er ordet sceneskræk et fremmedord,
og vi er glade for at se så megen gå-på
mod, som der udvises blandt grupperne.
Vi siger tak for godt humør gennem den
lange vinter og på gensyn i den bagende
sol
Mvh SFO
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Farvel med ro i sindet
Skoleinspektør Ole Birch har det godt med, at han lige nåede at være med til at implementere den nye folkeskolereform i Houlkær, inden han nu går på pension ved skoleårets
udgang
Dåbsattesten siger snart 69 – så i virkeligheden er det vel ikke nogen større sensation.
Alligevel opleves det - på en eller anden
måde – temmelig dramatisk, når skoleinspektør Ole Birch nu bekendtgør, at han
med skoleårets udgang har tænkt sig at gå
på pension efter 44 års uafbrudt virke i den
danske folkeskole – heraf de seneste 23 år
som skoleinspektør på Houlkærskolen.
For en hel generation af Houlkær-elever og
–forældre har det igennem næsten et kvart
århundrede været Ole Birch, der mere end
nogen har tegnet Houlkærskolens profil
udadtil. Herunder ikke mindst i forhold til
de faste samarbejdspartnere i Initiativgruppen Houlkær – og i lokalsamfundet i øvrigt.
Selv virker hovedpersonen dog yderst afklaret med, at det netop er nu, han har valgt
at trække stregen i sandet.
- Det er vel cirka et halvt år siden, tanken
langsomt begyndte at modnes, og i løbet
af de seneste måneder er overvejelserne
gradvist blevet mere og mere konkrete.
- Hvis min kone og jeg skal nå at realisere
alle vore rejseplaner – og jeg selv skal nå at
gøre lidt mere ved min interesse for at spille
musik – så skal det snart til at være.
- Og samtidig har det da også spillet ind,
at Houlkærskolen netop nu er inde i en så
tilpas god gænge, at jeg med god samvittighed synes, jeg kan tillade mig at sige
stop.
- Jeg ville dårligt have kunnet leve med,

hvis jeg på en eller anden måde følte, jeg
rejste – og derved lod skolen i stikken, lyder
det fra den erfarne skoleleder.
En god grundkultur
Ole Birch tog lærereksamen i 1971 fra Vordingborg Seminarium med geografi og
samfundsfag som linjefag.
Siden var han i syv år lærer på den lille
Gjessø Skole i Søhøjlandet, og i en tilsvarende periode på Vestre Skole i Silkeborg,
inden han midt i 80erne fik sin første skolelederstilling på Sahl Skole i den daværende Hammel Kommune.
Herfra tog han i 1992 springet til Houlkær,
hvor han allerede ved ankomsten syntes,
han kunne fornemme den ”gode grundkultur”, som ifølge Ole Birch stadig er med
til at kendetegne Houlkærskolen.
- Det var noget med hele indstillingen til
børnene. At skolen gerne skal være et trygt,
rummeligt og godt sted at være. Kombineret med en klar erkendelse af, at det ind
imellem stiller særlige krav at drive folkeskole i et sammensat område som Houlkær.
- Til tider når man følger med i skoledebatten i medierne, kan man nærmest få indtryk af, at det faglige og det sociale er to
uforenelige størrelser.
- Det er efter min opfattelse en helt forfejlet
måde at anskue folkeskolen på. Rummelighed og faglighed er ikke modsætninger –
men tværtimod hinandens forudsætninger,
pointerer Ole Birch – og glæder sig i den
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forbindelse over en dugfrisk undersøgelse,
der viser, at 98 procent af de nuværende
elever på Houlkærskolen enten er ”glade”
eller ”meget glade” for at gå i skole.
Strømmen vendt
Alle gode viljer til trods har det dog ind
imellem også været lidt ”op ad bakke” at
drive folkeskole i Houlkær, indrømmer den
afgående skoleleder.
- Der har da været perioder, hvor vi har
oplevet, at vi er blevet valgt fra af familier,
som ellers naturligt hører til skoledistriktet. Blandt andet med den begrundelse,
at andelen af to-sprogede elever på Houl-

kærskolen uomtvisteligt er højere end så
mange andre steder.
- Vores reaktion har gennem alle årene
været at føre ”de åbne døres-politik”: at
invitere forældrene med ind i klasseværelserne og dermed klart signalere, at vi som
skole godt vil være os selv bekendt.
- En god løbende dialog med forældrene
– og et højt informationsniveau i form
af ugentlige nyhedsbreve – er efter min
opfattelse det bedste middel til at forebygge mytedannelser.
- Og heldigvis har vi da også i de senere år
oplevet at strømmen i nogen grad er vendt.
At familierne i lokalområdet i dag vælger

Skoleinspektør Ole Birch – går efter 23 år som leder af Houlkærskolen på pension ved skoleårets udgang.
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os til – i stedet for at vælge os fra. Og at
skolen derfor nu med cirka 700 elever kan
mønstre det højeste elevtal i mange år,
fremhæver Ole Birch.
I orkanens øje
Det i særklasse største stormvejr i Ole Birchs
23 år som inspektør oplevede Houlkærskolen, da Humanistisk Samfund i 2009 satte
spørgsmålstegn ved skolens mangeårige
tradition for at bede ”Fadervor” i forbindelse med morgensamlingerne.
- Da havnede vi godt nok i ”orkanens øje”
– nærmest fra den ene dag til den anden,
bemærker Ole Birch.
I dag er han stadig godt tilfreds med, at
skolen stod fast i situationen – og f. eks.
ikke gav tilladelse til, at TV2 og den lokale
dagspresse kunne rapportere fra morgensamlingerne og interviewe elever om deres
syn på Fadervor-traditionen.
- Eleverne skulle ikke ”tages som gidsler”,
blot fordi Humanistisk Samfund pludselig havde fået øje på vores mangeårige
Fadervor-tradition og skabte blæst om den
i medierne.
- Det var den klare holdning – både i skolebestyrelsen og i skoleledelsen – og når jeg
ser tilbage på begivenhederne i 2009, synes
jeg stadig, det var den helt rigtige måde at
reagere på.
- Samtidig synes jeg også, det var vigtigt,
at vi stod fast – og ikke lod udefrakommende parter bestemme, hvordan vi skal
drive skole her i Houlkær.
- I dag er Fadervor-traditionen ganske vist
lige så stille ”udfaset” – men vel at mærke,
fordi vi selv har fundet det mest naturligt,
og ikke fordi vi er blevet presset til dét
udefra, understreger Ole Birch.

Reform uden brok
Var Fadervor-sagen med til at skabe røre
omkring Houlkærskolen, så er indførelsen
af den nye skolereform til gengæld forløbet
bemærkelsesværdigt udramatisk – og uden
de store bølgeskvulp.
Selv om han i realiteten kunne være gået på
pension allerede for otte år siden, besluttede Ole Birch på et ret tidligt tidspunkt, at
”den reform” ville han gerne være med til
at implementere i Houlkær som en af sine
sidste embedsgerninger.
Den beslutning fortryder han på ingen
måde, nu da reformen nærmer sig et
års-fødselsdagen og de første ”børnesygdomme” så småt er ved at være overvundet.
- Langt hen ad vejen synes jeg faktisk, det
på Houlkærskolen er lykkedes os at føre den
nye skolereform ud i livet – i god dialog og
uden at der er blevet skabt unødig utryghed i lærerstaben.
- Sygefraværet på skolen har stort set aldrig
været lavere, end det er nu. Ingen lærere er
rejst som direkte følge af reformen – og i
stedet oplever vi nærmest hver uge, at der
er lærere, der uopfordret henvender sig for
at forhøre sig om jobmulighederne i Houlkær.
- Det ser jeg – alt i alt – som et udtryk
for, at vi på Houlkærskolen har været gode
til at få skolereform og arbejdsmiljø til at
spille sammen.
- Og set i forhold til eleverne så synes jeg
da bestemt også, at reformen har vist sig at
have en række positive effekter.
- Frem for alt så oplever jeg, at skoledagen
er blevet mere rummelig – og at der derved
er blevet skabt mere ro og tid til fordybelse,
fremhæver Ole Birch.
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Værn om relationerne
Ud over at han i fremtiden håber at få mere
tid til at rejse, til at læse - og til at spille
musik – håber Ole Birch også, at han måske
kan gøre nytte ved at indvie andre i sine
ledelseserfaringer fra et langt arbejdsliv i
den danske folkeskole.
Allerede i dag fungerer han i det små som
fast sparringspartner for ledelsen på en
anden af kommunens institutioner.
- Og den slags opgaver kunne jeg da som
pensionist godt tænke mig at påtage mig
lidt flere af. Hvis der da i øvrigt viser sig at
blive brug for dét, føjer Ole Birch til.
I forhold til lige præcis Houlkærskolen vil
det dog nok være klogest, at den tidligere
leder lader være med at blande sig alt for
meget, når han først én gang har pakket sit
habengut sammen og har forladt inspektørkontoret

Men skal Ole Birch endelig give et godt råd
til sin efterfølger, så er dét at bygge videre
på det gode samarbejde, som skolen traditionelt altid har haft med sit lokalområde.
Tydeligst personificeret ved Initiativgruppen Houlkær.
- Personligt har jeg altid anset det som en
vigtig del af mit arbejde at værne om – og
udbygge – relationerne til det omgivende
skoledistrikt.
- Og den rolle tror jeg da bestemt ikke
bliver mindre central i fremtiden.
- Alt andet lige tror jeg, det er med til at
give skolen en god portion goodwill, at den
også viser sig parat til at yde en indsats i
forhold til lokalområdet som helhed, lyder
afskedsreplikken fra den nu snart fhv. leder
på Houlkærskolen.

Skolebyggeri forsinket
Først så det ud til, at Houlkærskolens nye
fløj kunne stå klar til indvielse allerede i
sensommeren 2015.
Så blev tidspunktet rykket til omkring juletid – og nu er man på skolen så småt ved at
indstille sig på, at den tidsplan heller ikke
kommer til at holde.
Baggrunden er en kloakledning, som noget
overraskende har vist sig at ligge lige dér,
hvor det ellers var planen at placere den
nye skolefløj med fire fleksibelt indrettede
klasselokaler.
At flytte kloakledningen i forbindelse med
byggeriet, ville i sagens natur have betydet
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en væsentlig fordyrelse af det samlede projekt, så den løsning har man i Viborg Kommune – forståeligt nok – helst villet undgå.
I stedet er det nu besluttet at rykke den
nye skolefløj tættere på Gøgereden, så man
undgår at komme i karambolage med kloakledningerne på stedet.
- Et realistisk bud er nu, at den nye tilbygning mellem Gøgereden og Kernehuset formentlig ikke bliver klar til brug før i
skoleåret 2016/2017, lyder det nøgternt fra
skoleinspektør Ole Birch.

Mandag - fredag fra.............................kl. 05.30 til 17.30
lørdag, søndag og helligdage fra ........kl. 06.00 til 16.00

HOULKÆR KIRKE

SOGNEARRANGEMENTER
Sangeftermiddag
torsdag den 21. maj kl. 14.30
Vi afslutter forårets eftermiddage i selskab med Højskolesangbogen og dejlige forårssange. Eftermiddagen ledes af organist Jens Christian Hansen.
Open Air
onsdag den 17. juni kl. 17.00
Kirken afslutter sæsonens børnearrangementer med
en lille forsommergudstjeneste for hele familien i
"Gryden", amfiscenen bag ved kirkens sognelokaler.
Efter gudstjenesten vil de grønne pigespejdere byde
på grillmad til alle. Skulle vejret mod al forventning
ikke arte sig, så vi kan være ude i det fri, rykker vi
inden for i kirkens kælderlokaler.
Vi glæder os til at se jer!
Prisen for maden er 10 kr. for voksne og 5 kr. for
børn.
Sogneudflugt
torsdag den. 27. august kl. 12.30 – 17.30
Vi pakker bussen med kaffe og kage og kører i år til
naturskønne Fur.
Fur har et areal på 22 kvadratkilometer. Øen rummer
en rigdom af forskelligartede og særprægede landskaber og talrige muligheder for naturoplevelser. Et
øst-vestgående bakkedrag rejser sig markant på øens
nordside med stejle skrænter ned mod Limfjorden.
Vi skal have en rundtur på øen og vi skal også besøge
øens spændende museum.
Et mere detaljeret program vil kunne afhentes i
kirken i begyndelsen af august måned.
Det koster 85 kr. at deltage i sogneudflugten.
Tilmeldig skal ske til kirkens kontor senest d. 21.
august.
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KONCERTER
Forårskoncert
onsdag den 27. maj kl. 19.30
Houlkær Kirkes Pigekor, kirkens 16 flittige sangere, synger forårsmotetter og sange af bl.a.
Heinrich Schütz, Waldemar Åhlén, Michael Bojesen og John Rutter. Houlkær Kirkes Voksenkor, også kirkens 16 flittige sangere, synger salmer og sange af Carl Nielsen og Niels la
Clour. Sammen synger korene musik af Jesper Madsen og John Høybye samt Niels W. Gades
uforlignelige ”Morgensang” fra ”Elverskud”.
Signe Buch Ladehoff akkompagnerer på orgel og klaver, og Jens Chr. Hansen dirigerer.
Fri entré

Carl Nielsen 150 år
tirsdag den 9. juni kl. 19.30
I anledning af 150 året for den største og mest alsidige komponist har sangeren Margrethe Berg, fløjtenisten Susanne
Klausen, Houlkær Kirkes Voksenkor og organist Jens Chr.
Hansen sammensat et program af sange, klavermusik, orgelmusik, kormusik og musik for fløjte, herunder naturligvis det
smukke sats ”Tågen letter”.
Desuden fejres fødselsdagen - og det er på selve dagen - med
kaffe og lagkage og sikkert også en ekstra fødselsdagssang.
Entré: 50 kr.
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ANDET
Søndagsfrokost
Mad smager bedre, når man har nogen at dele den med! Og det behøver ikke hverken at
være særligt fin eller dyr mad. Det vigtige er, at vi sidder sammen. I stedet for at gå hjem
om søndagen og sidde hver for sig, så lad os sætte os sammen bare en gang i mellem over
et enkelt og nemt måltid mad. Der er brød og pålæg og ikke så meget andet. Til gengæld
skal det kun koste dig en flad 10'er. Og så kan vi nyde godt af hinandens selskab. Der er
søndagsfrokost lige efter gudstjenesterne på følgende søndage:
søndag den 10. maj, søndag den 14. juni, søndag den 19. juli, søndag den 16. august
Spaghettigudstjeneste
tirsdag den 19. maj kl. 17.00
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. Denne
gang skal vi høre om en dreng der kunne tyde drømme.
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 holder sommerferie i sommermånederne og begynder igen i september!
Kælderhygge
Kælderhygge er et åbent fællesskab for familier med børn. Vi mødes tirsdage kl. 17.00 –
18.30 i kirkens kælder og begynder aftenen med et par sange mm. 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 godnatsang. 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.
Der er ingen kælderhygge i sommermånederne. Første gang der efter er den 29. september.
Sang og bevægelse
finder sted i cafeen på Kildehaven tirsdage kl. 9.45 – 10.30 i de lige uger. Man er velkommen både med og uden børn.
Vi synger sange og salmer, gammelt og nyt for og med hinanden og bevæger os dertil, lytter
til musik, rasler med æg, blæser bobler, og hvad vi ellers finder på.
Der er ikke Sang og Bevægelse i juli og august. Første gang her efter er den 8. september,
og vil i efteråret være i de ulige uger.
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Konfirmation 2016
I skrivende stund ligger det endnu ikke fast på hvilke dage, der
vil være konfirmand-undervisning i det kommende skoleår. Alle
de kommende 7. klasses elever på Houlkær Skole vil modtage
et brev med nærmere information fra præsterne inden skolens
sommerferie. Hvis man ikke er elev på Houlkær Skole, men
ønsker at følge konfirmandforberedelsen i Houlkær kirken og/
eller at blive konfirmeret i Houlkær Kirke, vil vi meget gerne høre
fra jer snart. Kontakt kirkens kontor eller én af præsterne.
Der er konfirmationer i Houlkær Kirken d. 5. maj 2016 for
a-klassen og d. 7. maj 2016 for b- og c-klassen.
Minikonfirmander skoleåret 2015 – 2016
Hvis dit barn starter i 3. klasse efter sommerferien vil det blive tilbudt er forløb som minikonfirmand ved Houlkær Kirke. Minikonfirmand begynder i januar måned. Og alle vil modtage en indbydelse til minikonfirmand i løbet af november måned. Minikonfirmand-forløbet
strækker over godt og vel tre måneder med afslutning midt i april. Det er gratis at gå til
minikonfirmand.
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 og dans, Vi ser på sæbebobler og gynger i tæppe
m.m., så børnenes sanser stimuleres 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.
Vi forlænger sommerferien og begynder derfor først den 31. august.
Åben Familie
finder sted i kirkens lokaler hver anden fredag (i ulige uger) som hovedregel kl. 18.30.
Bemærk dog: Den 22. maj mødes vi kl. 17.30 og tager til Marinaen i Hvalpsund. Tilmelding
er absolut nødvendig og senest onsdag den 13. maj kl. 12.00.
For dem, der plejer at være med i Åben Familie koster det 40 kr. plus drikkevarer.
I juni mødes vi den 5. og den 19.
De 3 fredage i juli, - altså den 3., den 17. og den 31. - er der sommerkaffe, og her mødes
vi i kirken kl. 19.00 til kaffe og underholdning. Pris 20 kr.
I august mødes vi den 14. og den 28.. I september mødes vi den 11. og den 25.
Kirkebil kan bestilles på 20861158 – Tove Kallestrup.
37

HOULKÆR KIRKE

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
kordegn Møske Bak
træffes i kontorets 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
Maj

Juli

19. maj – spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin

12. juli – 6. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

24. maj – pinsedag
kl. 10.30 Kristine Jersin

19. juli – 7. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

25. maj – 2. pinsedag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

26. juli – 8. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

31. maj – trinitatis søndag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

August

17. maj – 6 s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

Juni

5. juli – 5. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

2. august – 9. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

7. juni – 1. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

9. august – 10. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

14. juni – 2. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

16. august – 11. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

17. juni – open air
kl. 17.00 Kristine Jersin

23. august – 12. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

21. juni – 3. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

30. august – 13. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

28. juni – 4. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

September

6. september – 14. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin
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DET SKER...
18/5 kl. 19.00
21/5
kl. 14.30
27/5 kl. 19.30
9/6
kl. 19.30
17/6 kl. 17.00
27/8 kl. 12.30
10/9 		
3/10
kl. 10-12
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Repræsentantskabsmøde i Houlkærhallen.
Sangeftermiddag i Houlkær Kirke
Forårskoncert i Houlkær Kirke
Carl Nielsen 150 år, koncert i Houlkær Kirke
Open Air familiegudstjeneste i Gryden bag Houlkær Kirke
Sogneudflugt til Fur
Houlkærløb og markering af Houlkærhallens 25 års-jubilæum
Bogbyttedag i Aktivitetshuset, Odshøjvej 7B.

