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AKTUELT I OMRÅDET

Houlkærs fremtid til diskussion
Workshop 6. oktober kan forhåbentlig være med til at tilføre lokalområdet nye vitaminer
Hvordan sikrer vi et fortsat højt aktivitetsniveau i og omkring Houlkærhallen i en tid
med ændrede idrætsvaner?
Hvordan holder vi liv i det unikke, lokale
samarbejde mellem folkeskole, idrætsforening, kirke, boligselskab, institutioner og
grundejerforeninger?
Og hvordan får vi i fremtiden fortalt de
mange gode historier fra Houlkær på net,
på print og via de sociale medier?
Det er bare tre af de spørgsmål, der bliver
lejlighed til at diskutere, når Initiativgrup-

Sådan så det ud sidste gang, Karsten H.
Thygesen var procesguide i forbindelse
med en workshop i Houlkær. Tirsdag 6.
oktober skal den tidligere skoleinspektør
i Bruunshaab igen være med til at få de
gode ideer til at spire i lokalområdet.
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pen Houlkær tirsdag 6. oktober inviterer
til fyraftens-workshop på Houlkærskolen
med procesguide Karsten H. Thygesen som
organisator.
Den tidligere Houlkær-lærer og skoleinspektør på Møllehøjskolen i Bruunshaab
stod også i spidsen, da Initiativgruppen
Houlkær i 2011 og 2012 afviklede to velbesøgte workshops under overskriften
”Naturpark Øst for Paradis”.
Ved den lejlighed var det hovedsageligt
naturen, stisystemerne og de rekreative
muligheder, der var i centrum – og den
”hvidbog”, som i første omgang blev resultatet af processen, har efterfølgende givet
sig konkret udslag i kirkestien fra Houlkær
til Tapdrup, etableringen af de nye naturfaciliteter i Granada-skoven og senest
naturpleje-projektet på Klostermarken.
Håbet er, at workshop’en 6. oktober på
samme måde kan være med til at tilføre nye
vitaminer til områdesamarbejdet i Houlkær.
Det overordnede sigtede med workshop’en
er at styrke og stimulere sammenhængskraften i området – eller som Initiativgruppen Houlkær selv formulerer dét: ”at få
udnyttet Houlkærs ressourcer endnu bedre
via en bedre koordinering og strukturering
af de mange gode kræfter i området”.
Arrangørerne har på forhånd indkredset
tre hovedområder, som de gerne vil have
sat fokus på: Børne- og unge-området,
voksen- og ældreområdet samt den interne
og eksterne kommunikation.
Men hvordan workshop’en i øvrigt praktisk
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kan organiseres, så de gode ideer forhåbentlig endnu engang får lejlighed til at
blomstre – det bliver det nu op til Karsten
H. Thygesen at kigge nærmere på frem
mod workshop’en 6. oktober kl. 17-20.
Alle, som gerne vil være med til at gøre
Houlkær til et endnu bedre sted at bo, er
i princippet velkomne til at møde frem og
give deres besyv med, men Initiativgruppen Houlkær vil frem mod workshop’en
udsende særlige invitationer til områdets
grundejerforeninger, institutioner, foreninger mv.

Repræsentanter for Initiativgruppen Houlkær vil desuden selv være på pletten i forbindelse med Houlkærløbet og hal-jubilæet
10. september for at orientere nærmere om
intentionerne med workshop’en 6. oktober.
Mere præcise informationer om arrangementet vil i løbet af september – i takt
med at detaljerne falder på plads - kunne
findes på www.houlkaerportalen.dk og på
Facebook-siden ”Os i Houlkær”.
Her vil man efterfølgende også kunne læse
nærmere om, hvad der kom ud af de fælles
anstrengelser – ligesom der naturligvis vil
blive fulgt op på workshop’en i novembernummeret af Houlkær Nyt.

5000 kroner for den bedste ide
Procesguide sætter sit eget honorar på højkant i Houlkær 6. oktober
Stig Jensen og Henning Bruun-Schmidt
fra Initiativgruppen Houlkær troede dårligt
nok deres egne ører.
Bedst mens de sad og var i færd med at
udstikke retningslinjer for næste måneds
workshop om sammenhængskraften i
Houlkær, hørte de workshop’ens organisator, procesguide Karsten H. Thygesen,
sætte hele sit honorar på 5000 kroner på
højkant til fyraften-arrangementets bedste
idé.
Og det var altså ikke bare en finke, der røg
af panden i et begejstret øjeblik…
Selv efter at have haft lejlighed til at sove
på tilbuddet, fastholder Karsten H. Thygesen, at han er parat til at arbejde gratis 6.
oktober, hvis det så til gengæld kan være
medvirkende til, at der kommer en masse

spændende ideer på bordet.
- Der er nogle ting, man lever af, og så er
der andre ting, man lever for.
- Problematikkerne i Houlkær er langt hen
ad vejen de samme som i så mange andre
lokalsamfund, men dét engagement, dét
initiativ og den erkendelse af udfordringerne, som jeg oplever i Houlkær, er – for
mig at se – noget helt specielt.
- Og så var det jo da for resten også på
Houlkærskolen, jeg som lærer gennem ni år
fik en stor del af min professionelle opdragelse.
- Det har nok også spillet en lille smule ind,
efterrationaliserer Karsten H. Thygesen.
Stive fantasimuskler
Sidst Karsten H. Thygesen var i Houlkær for
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at styre en workshop, handlede det i høj
grad om at dele viden om området ”Øst for
Søerne” – og omsætte den fælles viden til
konkrete natur-projekter.
I denne omgang, hvor det er mere luftige
begreber som sammenhængskraft og kommunikation, der står på dagsordenen, bliver
opgaven snarere at være på udkig efter nye,
spændende ideer, som måske aldrig har
været luftet eller afprøvet før.
- Nogen gange bliver fantasimusklerne i
hjernen så stive, at man fuldstændig lukker
af for selv den bedste idé.
- Det skal vi for alt i verden undgå bliver
tilfældet på Houlkærskolen 6. oktober,
pointerer Karsten H. Thygesen.
Lykkes det at få iderigdommen til at blomstre, ser han til gengæld fine muligheder
for, at fyraftensarrangementet i næste
måned kan være med til at frigøre nye
potentialer og ressourcer i lokalområdet.
Og måske også give nye input til, hvordan
den interne kommunikation i fremtiden
skal udfolde sig.
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- Det kan måske handle om nabohjælp. Det
kan måske handle om at få gjort arbejdsopgaverne mere overskuelige – og derved
få inddraget flere. Eller det kan handle om
noget helt tredje, som ingen endnu har
tænkt på.
- Som udgangspunkt er jeg ikke i tvivl om,
at der i et område som Houlkær er et kæmpestort tilgængeligt potentiale af menneskelige ressourcer.
- Spørgsmålet er bare, hvordan vi får dem
forløst. Det bliver – for mig at se – en af de
helt store udfordringer i forbindelse med
workshop’en 6. oktober, lyder det fra en
forventningsfuld Karsten H. Thygesen.
Og, nå, ja. Hvis man gerne vil være med
i opløbet om de 5000 kroner for workshop’ens bedste idé, så er det da næppe
nogen skade til at sætte fantasien på overarbejde allerede nu….
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Punktum for første Granada-etape
Den officielle indvielse er programsat til lørdag 3. oktober
Shelter nr. 2 skulle efter planen være
kommet på plads i den nordlige ende af
vandhullet.
Halvdelen af vandhullet er – som aftalt blevet renset op i slutningen af august.
Broen, hvorfra man i fremtiden skal kunne
studere haletudser og diverse vand-insekter, er konstrueret og installeret – med økonomisk hjælp fra Energi Viborg og praktisk
assistance fra unge tømrerlærlinge fra Mercantec.
Bålstedet er blevet etableret – og der arbejdes intenst på at finde de sidste penge, så
Houlkærs nye, flotte madpakkehus også
kan blive forsynet med borde og bænke.
Summa summarum – så skrider det fortsat planmæssigt fremad med første etape

Halvdelen af vandhullet i Granada-skoven
er nu renset op i overensstemmelse med den
aftale, der er indgået mellem Energi Viborg
og Viborg Kommune. Den anden halvdel af
vandhullet må Energi Viborg først rense op
om tre år – af hensyn til den lokale bestand
af fredede, store vandsalamandre.

af Initiativgruppen Houlkærs Granada-projekt, som efter planen skal stå klar til indvielse i løbet af efteråret. Nærmere bestemt
lørdag 3. oktober.
Sjove opgaver for store og små
De endelige planer for indvielses-festlighederne er fortsat ved at blive ”pudset
til”, men ifølge Granada-projektets primus
motor, vicevært Anja Thrysøe Kristensen,
Boligselskabet Viborg, bliver der tale om
en slags teambuilding-arrangement med
spændende udfordringer for både store og
små.
- Jeg har involveret min mand, som er tilknyttet teambuilding-firmaet Katamoto.
Jeg har truffet forhåndsaftaler med nogle
store drenge, som har lovet at give en hjælpende hånd med. Og så har jeg bl. a. også
en idé om, at jeg gerne vil have de lokale
spejdere i spil.
- Alt i alt håber jeg på, at vi får en sjov og
hyggelig dag med forskellige opgaver, som
også gerne skal være lidt seværdige, lyder
det på forhånd lettere hemmelighedsfuldt
fra Anja Thrysøe Kristensen.
Bryllup i det fri
Endnu inden den officielle indvielse kan
initiativtagerne med tilfredshed notere sig,
at lokalbefolkningen og de lokale institutioner ser ud til at have taget de nye faciliteter i Granada-skoven til sig.
Eksempelvis har Houlkærs nye madpakkehus allerede dannet ramme om det første
friluftsbryllup.
7

AKTUELT I OMRÅDET
- Og det er da naturligvis en stor tilfredsstillelse, at vi på den måde kan se, at faciliteterne bliver brugt, bemærker Stig Jensen,
som er Initiativgruppen Houlkærs repræsentant i den lille effektivt arbejdende Granada-arbejdsgruppe.
Oprensningen af Granada-vandhullets
nordlige ende må - som tidligere omtalt
i Houlkær Nyt – vente i endnu tre år af
hensyn til den lokale bestand af fredede,
store vandsalamandre.
Derudover er det endnu en smule usikkert, hvordan – og i hvilken takt – området
kommer til at udvikle sig.
Det Boligsociale Fællessekretariat i Houlkær har på vegne af Boligselskabet Viborg,
Houlkærskolen og Initiativgruppen Houl-

kær søgt Naturstyrelsens sociale naturpulje
om et tilskud på godt 900.000 kroner til
et to-årigt videreudviklingsprojekt under
overskriften ”Granada – Vores Skov”.
I projektet, som overordnet har til formål
at gøre Granada-området til ”et lokalt
retreat for naturoplevelser, stilhed, afstresning, fællesskab og fysisk udfoldelse – på
tværs af alder, social status, køn og kultur”,
indgår bl. a. en aktivitets-/forhindringsbane, der ”kalder på bevægelse hos både
voksne og børn”.
Ved redaktionens slutning var det dog
endnu uafklaret, hvordan Naturstyrelsen
stiller sig til ansøgningen – og hvad det i
givet fald måtte betyde for gennemførelsen
af Granada-projektets anden etape.

Atter tid til bagagerumsmarked
Så er det igen tid til marked i Houlkærhallen.

Datoen er sat til 13. september 2015.
Hallen er åben for kræmmere fra kl. 6.30
og besøgende er velkomne fra kl. 8.30 til kl. 15.
En stadeplads på 3 x 3 meter koster 150 kr. pr. stk.
Der er mulighed for at leje borde til 50 kr. pr. stk.
Der kan max. bookes to stadepladser pr. kræmmer.
Entre 10 kr. ( børn under 10 år gratis).
Der kan bestilles stadeplads via facebookgruppen eller tlf 53535235.
Pladsen er først booket, når pengene er indbetalt på
konto reg. 8214 konto 6581660659.
Husk at angive navn og telefonnr. ved tilmelding.
Håber vi ses til endnu en forrygende dag i Houlkærhallen
Houlkær Bagagerumsmarked
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Elever i aktion som ”skovarbejdere”
Naturen på Klostermarken kan godt bruge et ”pift”. Det bliver nu en konkret arbejdsopgave for elever på Houlkærskolen, Overlund Skole og Møllehøjskolen
Lærere fra de tre involverede skoler har i
forsommeren været på kursus i at slå med
le.
Området er minutiøst blevet delt op i en
række ”udviklingsfelter” – med henblik på
forskellige former for naturpleje.
Og på et 600 kvadratmeter stort areal er
tørvelaget blevet skrællet af, så ny – og
mere spændende – vegetation kan få bedre
vilkår for at vokse op.
Kort fortalt er alt lagt til rette, så der i
de kommende måneder kan sættes ”fuld
turbo” på projekt ”Elever gi’r naturen et
pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”.
Det ambitiøse naturplejeprojekt er udviklet
af Initiativgruppen Houlkær i tæt samarbejde med Foulum-firmaet Natur & Landbrug Aps. – og med 200.000 kroner i støtte
fra Naturstyrelsens afdeling for arealdrift,
friluftsliv og partnerskaber.
Ideen går – kort fortalt – ud på at lade
elever fra Houlkærskolen, Overlund Skole
og Møllehøjskolen i Bruunshaab hjælpe
med naturplejen på Klostermarken, så de
ad den vej samtidig får et bedre naturkendskab og medejerskab til naturen i lokalområdet.
Eleverne fra de tre skoler skal bl. a. være
med til at fjerne små træer, hvor der ønskes
lysåbne områder. De kommer i sving med
hørive og børne-le på botaniske ”hotspots”,
hvor en intensiveret naturpleje kan være
med til at fremme et mere varieret dyre- og

planteliv. Og via et såkaldt ”fotoherbarium”
med fotos af planter fundet i området får
de lært at sætte navn på en række af de
planter, som vokser frit i naturen øst for
Viborg-søerne.
Beskedent fremmøde
Onsdag 19. august var der mulighed for at
høre mere om planerne, da Initiativgruppen Houlkær i samarbejde med Naturstyrelsen inviterede på guidet rundtur i det
tidligere militære øvelsesområde på toppen
af bakken øst for Søndersø.
Fremmødet var – ærligt talt – ikke overvældende. Til gengæld var engagementet
stort hos den lille flok af interesserede, der
trods alt havde reserveret den herlige sensommeraften til formålet.
Skovfoged Steen Bonne Rasmussen, Naturstyrelsen, lagde for med en mere overordnet
gennemgang af driftsplanerne for området.
Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær,
supplerede med en kort omtale af ”Borgerplan Øst for Paradis”, hvor visionerne om
et ”Grønt Partnerskab” omkring Klostermarken første gang er sat på tryk.
Og så var det i øvrigt op til konsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug Aps., at
konkretisere, hvad det reelt er for projekter,
eleverne på de omkringliggende skoler kan
tænkes at blive aktivt involveret i.
Ved vandhullet over for gymnastik- og
idrætshøjskolen handler det bl. a. om at
bekæmpe vildtvoksende hindbær, så andre
9
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mere sjældne – og attraktive – arter får
bedre vækstvilkår.
På hedeskrænten i den sydlige del af Klostermarken handler det om at fælde træer.
Ikke bare af hensyn til udsigten, men også
af hensyn til lyngen, som langsomt er ved
at blive trængt i defensiven i området.
Og i de afmærkede ”udviklingsfelter” – ikke
langt fra Klostermarkens P-plads - handler
det om at holde øje med, hvordan forskellige måder at holde vegetationen nede på,
afspejler sig i mangfoldigheden af plantearter.

Læs mere udførligt om rundturen 19.
august og om projekt ”Elever gi´r naturen
et pift og får nye kompetencer - på Klostermarken i Viborg” på www.houlkaerportalen.dk

En del af Klostermarken er i forbindelse med det forestående undervisningsprojekt blevet
inddelt i en række forskellige udviklingsfelter, så eleverne kan få et indtryk af, hvordan forskellige former for landskabspleje afspejler sig i vegetationens mangfoldighed. Det er dét,
som konsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug Aps., er i gang med at fortælle om her.
10

AKTUELT I OMRÅDET

Havn i sigte for FDFere
Første spadestik signalerer, at der nu ikke længere
er nogen vej tilbage for Sejlcenter Viborg
Sejladsen frem mod målet har ikke været
uden krusninger og bølgeskvulp, men
lørdag 22. august var lommeregnere og
bekymrede miner afløst af store brede smil
hos folkene bag det kommende FDF Sejlcenter i Viborg.
Rundt regnet seks år efter at ideen blev
født i 2009, kunne kulturudvalgsformand
Per Møller Jensen og tre lokale FDF-repræsentanter tage første spadestik til de sejlglade FDFeres fremtidige tilholdssted for
nordenden af Viborg Nørresø.
Incl. den nye, 50 meter lange bådebro, der
allerede er anlagt, er der tale om et projekt
i størrelsesordenen 4,7 mio. kroner.
Kommunen var forholdsvis hurtigt ude
med et tilskud på 2,6 mio. kroner, og de
resterende cirka 2 mio. kroner har FDFerne
været ude at hente hos forskellige fonde og
andre private bidragydere.
Afgørende gennembrud
På et tidspunkt var tvivlen lige ved at krybe
ind under huden på den ellers utrættelige formand for Sejlcenter Viborg, Henrik
Nicolaisen.
Nærmere bestemt i efteråret 2014 – efter
at der var indløbet et afslag fra Lokale- og
Anlægsfonden, som FDFerne ellers havde
knyttet store økonomiske forventninger til.
- Lige dér i processen skal jeg gerne indrømme, at der var nogle måneder, hvor jeg
stilfærdigt spurgte mig selv: Bliver det mon
overhovedet til noget?

- Men så var dét, at der 2. december – på
min fødselsdag, oven i købet – indløb et
tilsagn om et bidrag på en million fra A. P.
Møllers Støttefond.
- Det var lige præcis dét afgørende gennembrud, vi havde håbet på, og da vidste
vi med sikkerhed, at Sejlcenter Viborg ville
blive en realitet, konstaterer Henrik Nicolaisen.

Henrik Nicolaisen fotograferet sammen
med domprovst Thomas Frank i forbindelse
med ”Første spadestik”-festen 22. august.
Sejlcenter-formanden er i dag ikke bleg for
at indrømme, at der undervejs i den seks
år lange proces har været tidspunkter, hvor
han i sit stille sind har tvivlet på, om sejlcenteret nu overhovedet endte med at blive
til noget.
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Søvand med fra Nørresøvej
For de 4,7 mio. kroner får FDFerne – foruden de forskellige udenomsanlæg - et
cirka 200 kvadratmeter stort klubhus til
møde- og kursusaktivitet – og delvis opbevaring af korpsets efterhånden ganske
omfattende jolle-flåde.
Hidtil har FDFernes sejlsportsaktiviteter
hovedsageligt udfoldet sig med udgangspunkt i adressen Nørresøvej 11.
Her har de fysiske rammer langt fra været
lige så ideelle, som de bliver i de nye omgivelser for nordenden af Nørresø.
- Men ånden fra Nørresøvej 11 - den skulle
gerne følge med her til det nye sejlcenter,
bemærkede domprovst Thomas Frank i sin
tale ved ”Første spadestik”-sammenkomsten 22. august.
For at sikre dét havde domprovsten forinden sikret sig en lille sjat søvand fra Nørresøvej – og taget den med til FDFernes nye
domicil for enden af Nørresø
Bølgebryder må vente
Selve gravearbejdet på festdagen var udelukkende af symbolsk karakter.
Den egentlige byggestart må vente til lidt
senere på efteråret.
- 3. september regner vi med at finde ud af,
hvem der skal stå for byggeriet.
- Derefter går der formentlig endnu nogle
uger, inden selve byggeriet kommer i gang,
og så satser vi ellers på at kunne rykke ind
i det nye Sejlcenter i forsommeren 2016,
forklarer Henrik Nicolaisen.
For at det samlede regnestykke skal gå op,
mangler der stadig godt 193.000 kroner,
og af samme grund tøver FDFerne indtil
videre lidt med at sætte en planlagt bølgebryder i ordre.
12

Bølgebryderen var oprindeligt tænkt som
en kombineret bølge- og isbryder, der
skulle beskytte FDFernes nye, fine bådebro,
men da det nu ligger fast, at broen alligevel
bliver taget op i vintermånederne, er der i
realiteten ikke længere behov for isbryderfunktionen.
Set i dét lys er det i grunden slet ikke så
tosset, at FDFerne nu får lidt ekstra tid til
at fundere over den endelige udformning
af bølgebryderen.
- Men grundlæggende taler vi om en platform, der skal ligge ud for selve bådebroen,
og som kan tjene flere forskellige formål:
som anløbsplads, som bade-platform og
måske også som base for forskellige former
for underholdning, nævner Henrik Nicolaisen.
Og benytter så i øvrigt endnu engang lejligheden til at understrege dét, som hele
vejen igennem projektfasen har været den
røde tråd i FDFernes præsentation af byggeplanerne: At det kommende sejlcenter
forhåbentlig kommer til at fungere som
en slags ”omvendt rockerborg”, hvor man
også som ikke-FDFer føler sig velkommen.

Kulturudvalgsformand Per Møller Jensen,
Viborg Kommune, tager første spadestik til
det kommende FDF Sejlcenter for nordenden af Nørresø.
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To år med mad fra alle verdens
hjørner

”Madklub på tværs af kulturer” i Houlkær har netop taget hul på sin tredje sæson – med
masser af appetit på nye spændende retter
Er der noget, der kan forene mennesker på
tværs af nationalitet, religion og sprogbarrierer, så er det rigtig god mad.
Skulle nogen være i tvivl, så spørg bare den
støt voksende flok af danske og udenlandske kvinder, som på skift udgør ”Madklub
på tværs af kulturer” på Houlkærskolen.
Madklubben kan netop her i september
fejre to års-jubilæum – og snakken hen
over kødgryderne er blot blevet livligere og
livligere. I takt med at trygheden gradvist
har bredt sig, og kvinderne og deres børn
har lært hinanden bedre at kende.
- I starten handlede det hovedsageligt om
mad. Om at se, hvordan maden blev lavet
– og om at blive introduceret til nye, spændende krydderier.
- I dag fylder det mere, at der også skal være
tid til at snakke om andet end opskrifter.
Og sidste gang før sommerferien valgte vi
simpelthen at tage maden med hjemmefra
og lave ta’ selv bord – for at der på den
måde kunne blive bedre tid til at snakke,
fortæller Merete Hørup og Julia Thaarup
Johansen. To af de danske kvinder, som
har været med i madklubben stort set siden
starten.

Pædagog Güler Yagci og en af SFO-forældrene, Lotte Loklindt Nielsen, faldt i snak
og blev i løbet af samtalen enige om, at
det da vist kunne være en god idé med
et forum, hvor madinteresserede kvinder
fra forskellige kulturer kunne samles om
at lave mad, udveksle opskrifter – og lære
hinanden bedre at kende.
Første madklub-arrangement blev afviklet
på Houlkærskolen 19. september 2013 – og
siden er madklubben lige så stille vokset, så
”madklubsekretær” Merete Hørup nu i alt
har cirka 30 kvinder stående på sin mailliste.
Fordelingen af danske kvinder og kvinder
med anden etnisk baggrund er stort set
fifty-fifty, og mange forskellige nationaliteter har igennem de to år været repræsenteret: afghanere, kurdere, arabere, syrere,

Mange nationaliteter
Ideen om ”Madklub på tværs af kulturer”
opstod oprindeligt en tilfældig eftermiddag i Houlkærskolens SFO.
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somaliere, tjetjenere, iranere, tunesere og
argentinere.
Madklubben samles typisk en gang om
måneden.
Op til hver madklub-seance sender Merete
Hørup en mail rundt, og så kan kvinderne
i øvrigt bare tilmelde sig. Alt efter hvordan
det passer i deres øvrige månedsprogram.
- Vi plejer som regel at være mellem 10
og 15 kvinder - med børn - pr. gang, og
det har erfaringsmæssigt vist sig at være et
passende antal.
- Både af hensyn til køkkenfaciliteterne på
skolen – men også set i forhold til, at alle
helst skal kunne være med i snakken, kon-

staterer Güler Yagci, Merete Hørup og Julia
Thaarup Johansen.
Nye samtaleemner
I starten var det meget de kulturelle forskelle, der blev fokuseret på, når snakken
gik på kryds og tværs af bordene.
Og problemer med at udtrykke sig på
dansk lagde til tider også en vis – naturlig
– dæmper på kommunikationen.
I dag kan man tydeligt høre, at en del af
de udenlandske kvinder er blevet betydeligt
bedre til dansk.
Og selve samtaleemnerne har også lige så
stille ændret karakter.

I starten handlede det hovedsageligt om mad, når kvinderne – og deres børn – samledes til
”Madklub på tværs af kulturer”. I dag fylder det mere, at der også skal være tid til at snakke
om andet end opskrifter.
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- Hvor vi tidligere snakkede mest om forskellighederne, så bevæger det sig nu lige
så stille i retning af, at vi mere taler om dét,
vi har til fælles.
- Vi udveksler erfaringer med damefrisører.
Og vi taler om børnenes skolegang – og om
deres fritidsinteresser, nævner Julia Thaarup Johansen.
- Ja, og somme tider kan der da også godt
lige falde en bemærkning, hvis en af vore
mænd har været lidt træls, føjer Güler Yagci
til med et stort grin.
Et lille smil i Fakta
Ofte griber bekendtskaberne fra madklubben om sig – og udmønter sig i vennetjenester og hyggeligt samvær i dagligdagen.
– Eksempelvis har jeg på et tidspunkt
måttet træde til og tage med en pige til
gymnastikopvisning, fordi hendes mor var
forhindret på grund af sprogundervisning,
nævner Merete Hørup.
Som udgangspunkt handler det for initiativtager Güler Yagci mest om, at kvinderne
– i det mindste - bliver opmærksomme på
hinanden: At de udenlandske kvinder oplever, at der er nogen, der hilser på dem, når
de handler i Fakta - eller første gang er
af sted til fodboldtræning sammen med
sønnen.
- Når man som fremmed kommer til et nyt
land, er den slags uformelle kontakter utrolig vigtige.
- Men samtidig oplever jeg da også, at det
for de danske kvinder har været berigende,
at de via madklubben har haft mulighed
for at få indblik i en række fremmede kulturer.
- Selv synes jeg i hvert fald, det har været
fantastisk spændende at følge den udvik-

ling, der er sket med madklubben siden
starten for to år siden. Og fremfor alt er
jeg stolt over, hvor selvkørende madklubben har udviklet sig til at være.
- Her er ikke tale om et integrationsprojekt
i traditionel forstand – men om et privat
initiativ, hvor det udelukkende er den personlige interesse, der driver værket, fremhæver Güler Yagci.
Gensidig inspiration
Tirsdag 25. august var det tjetjensk, tyrkisk og syrisk mad, der stod på menuen, da
”Madklub på tværs af kulturer” tog hul på
sin tredje sæson.
Men i løbet af de første to år har madklubben også haft forskellige tværgående
temaer på programmet som f. eks. madpakker, supper, is, Ramadan-retter, dansk
julemad og mad til børne-fødselsdagen.
- Og inspirationen går så afgjort begge
veje. Vi danske kvinder har fået tips til en
masse spændende, eksotiske retter – men
de udenlandske kvinder er også meget nysgerrige efter at høre om vores madtraditioner.
- Og da ikke mindst efter opskrifter på
hjemmebagt rugbrød, konstaterer Merete
Hørup og Julia Thaarup Johansen.
Drømmen er engang at få samlet nogle af
madklubbens bedste opskrifter til en kogekog med opskrifter fra snart sagt alle hjørner af verden.
- Med alle de spændende retter, vi har lært
at lave de seneste to år, så kunne det da
være sjovt at prøve.
Men det er også et rigtig stort arbejde – så
foreløbig så lader vi nu nok projektet blive
liggende i skuffen et stykke tid endnu,
erklærer Güler Yagci.
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Børneloppemarked på Klub Gården
Har du lyst til at sælge nogle af dine brugte ting. Fx legetøj, tøj, skoleting m.m.?
I dag smides der mange ting ud. Ideen med loppemarked er jo at genbruge og at give
andre glæde af noget, som ellers vil blive smidt ud. Derfor holder vi børneloppemarked
på Gården, hvor der er rig mulighed for at købe, sælge og bytte brugte ting og sager.

Lørdag d. 26.september kl. 10-14
En stand/bord koster 25 kr. som går til mad til børnenes julefrokost på Gården og
Toften. Der kan max være to børn + en voksen om en stand/bord. Hvis I har brug for
mere plads, kan I vælge at købe en stand mere. Vi forventer en kontaktvoksen pr. stand,
som hjælper med salg/køb. Vi skaber rammerne for et godt loppemarked og ser en god
læring i fx:
• Genbrug • Sociale spilleregler ved køb/salg • Bevidsthed om tings værdi
Overskuddet fra standen beholder du/I selv. Vi vægter højt, at det er jeres loppemarked,
men jeres forældre må selvfølgelig gerne bidrage med ting og sager. Når standen er købt,
er det bindende og der er betaling ved tilmelding.
Vi håber at I vil gå hjem i gemmerne og finde ting og sager som kan bruges til genbrug.
Loppehilsen Trine og Mette
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Houlkær-løb med ekstra krydderi
Houlkærhallen, Houlkærskolens SFO og mange andre involverede lægger i fællesskab op
til folkefest 10. september
Houlkær-løb nr. 31 bliver ikke som de foregående 30 i rækken.
Så meget kan med sikkerhed slås fast forud
for årets lokale løbefest torsdag 10. september.
I anledning af Houlkærhallens 25 års-jubilæum er der i 2015 gjort ekstra meget ud
af udenoms-aktiviteterne i forbindelse med
løbet.
Borgmester Torsten Nielsen holder velkomsttale – og løber måske også selv med
på turen rundt i Houlkær-området.
Og på selve løberuten vil der undervejs være
indlagt ”forskellige overraskelser”, som den
ene af de to løbsarrangører, Thomas Andersen, Houlkærskolens SFO, hemmelighedsfuldt udtrykker dét.
- Houlkærløbet er ikke et løb, hvor man
kan forvente at sætte en supertid. Dét skal
man som deltager gøre sig klart, inden man
melder sig til.
- Til gengæld har vi bestræbt os på at, at
løberne ude på ruten skal opleve nogle
ting, som de ellers normalt ikke oplever i et
motionsløb, antyder han.
Løberuten ændret
Hvad der mere præcist ligger i udtrykket
”forskellige events” må børn og forældre i
Houlkær vente til selve løbsdagen med at
få afklaret.
Dog kan det på forhånd afsløres, at løberne
ude på ruten vil møde både musik og dans.
Og at løberuten i år – ekstraordinært er forlænget, så den bl. a. fører forbi det

nyopførte madpakkehus i Granada-skoven
– og gennem selve den jubilerende Houlkær-hal.
- Det sidste har netop været en af idéerne
med at sammenkoble Houlkærløbet og fejringen af Houlkærhallens 25 års-jubilæum:
At arrangementet også skal være med til at
sætte fokus på nogle af de ting, som i det
daglige sker i området, forklarer formanden
for Houlkærhallen, Jens Johansen.
Ændringen af løberuten indebærer, at der i
år vil være tre distancer at vælge imellem:
En enkelt rundstrækning af 3,5 kilometer, to rundstrækninger på tilsammen syv
kilometer eller tre rundstrækninger på i alt
10,5 kilometer.
Udover de to løbsarrangører, Thomas
Andersen og SFO-kollegaen Søren Møller
Christensen, vil omkring 20 frivillige være
posteret ude på ruten for at vise vej og
sikre, at ingen forhåbentlig farer vild i
farten.
- Det var noget af dét, vi i hvert fald lærte,
da vi debuterede i fjor: At deltagerne aldrig
må blive i tvivl om, hvor de skal løbe hen.
- Og, nå ja. Så har vi jo selvfølgelig også
lært, at vi denne gang skal gøre os lidt
mere umage med at ramme det på forhånd annoncerede starttidspunkt, tilføjer
Thomas Andersen med et selvironisk glimt
i øjet.
Med bemærkningen refererer han til, at
startskuddet i fjor blev affyret lige nogle
minutter før, alle løbere stod klar på startstregen.
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Tidligere løbsstart
I år kommer starten allerede til at gå kl.
17.45 – for at der bagefter skal være bedre
tid til aktiviteter og almindelig hygge.
Velkomsttalen holdes af borgmester Torsten Nielsen inde i selve Houlkærhallen
– men starten går uden for: På stien, der
fører op mod Viborg Gymnasium og HF.
Ligesom i fjor bliver der tale om en fælles
start for både store og små.
- Vi har noteret os, at der er nogle, som
hellere så, vi delte feltet op, så vi undgik
den store trængsel i starten, men vi har nu
altså valgt, at en fællesstart er det rigtige
for et lokalt familieløb som Houlkærløbet.
- Det skal man som løber bare være bevidst
om – og tage højde for på forhånd, bemærker Thomas Andersen.
Forud for Houlkærløbet 2015 er der sendt
800 startnumre i trykken.
Helt så mange regner arrangørerne ikke
med, at de får brug for.
- Men omkring 500 løbere skulle vi da i
hvert fald gerne op på. Og det er måske
endda en smule lavt sat, bemærker Thomas
Andersen.
En slags byfest
Allerede mens løbet er i gang, vil der i og
omkring Houlkærhallen være forskellige
aktiviteter at kigge på – og deltage i.
Og sådan fortsætter det så i øvrigt – frem
til klokken cirka 21.
Til lejligheden vil der bl. a. være indrettet
en lille skaterpark, hvor man kan udfolde
sig på sit skateboard. Der vil blive spillet
bold på hallens indhegnede street fodboldbane og udført forskellige akrobatiske
numre på trial cykler. Der vil blive serveret
vitaminrig juice – og givet introduktion til
18

indendørssæsonens planlagte zumba-træning i Houlkærhallens nye multisal.
Hvis man da ikke bare foretrækker at støtte
ungdomsarbejdet i Houlkær IF ved at sidde
og hygge sig med en grillpølse og en øl –
eller en sodavand.
Som afslutning på en – forhåbentlig – hyggelig aften vil der være gratis kagemand og
kaffe/slush ice til alle, alt imens der trækkes
lod om årets løbepræmier.
- Og håbet er naturligvis, at aftenen får
karakter af en slags byfest for både børn
og voksne.
- Det er i hvert fald dét, der overordnet har
været hensigten med at slå Houlkærhallens
25 års-jubilæum sammen med afviklingen
af årets Houlkær-løb, pointerer halformand
Jens Johansen.

Halformand Jens Johansen og Houlkærløbs-arrangør, Thomas Andersen, præsenterer programmet for årets kombinerede
haljubilæum/motionsløb i Houlkær – og
udpeger samtidig hvordan løberne efter
planen skal komme løbende gennem hallen
og ned til opløbsstrækningen på gymnasiestien.
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Historien bag Houlkærhallen
Et tilbageblik på opførelsen af Houlkærhallen i 1990 – og alt dét, der gik forud
Houlkærhallen blev indviet i forbindelse
med Houlkær Festuge i slutningen af
august 1990. Det blev fejret i flere dage,
først i forbindelse med starten af Houlkærløbet torsdag aften 23. august. Fredag
eftermiddag blev der holdt indvielsesfest
for børnene, og om aftenen fejredes det
med et cocktail-party for de unge (alkoholfrit naturligvis). Endelig fejrede de voksne
begivenheden med spisning og bal i hallen
lørdag aften.
Inden den festlige åbning var der mange
der havde kæmpet en brav kamp for at få
hallen op at stå!

Allerede 5. november 1986 blev der i samarbejde med HIF, Houlkærgruppen og HIF’s
venner sammensat et udvalg, og ”Den selvejende institution Houlkærhallen” blev
stiftet 29. januar 1987.
I den forbindelse skrev Viborg Stifts Folkeblad: ”Houlkærhallen er nu en realitet…”
Det var dog langt fra tilfældet, skulle det
vise sig.
Ikke blot blev det en lang og svær fødsel.
Der var også blevet taget mange forudgående tiltag, inden det var kommet så vidt.

Første spadestik til Houlkærhallen blev taget 23.oktober 1989 - bl.a. med en flok glade
børn fra skolen som vidner.
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Det hele startede med skolen
Man kan vel godt sige, at det hele startede
med Houlkærskolen.
Efter at den første del af den nye skole,
Myretuen, var blevet taget i brug i 1978 og
Kernehuset i 1980, fandt lærerne ud af, at
kun ca. 10 pct. af børnene dyrkede idræt i
deres fritid. Da gymnastiksalen i 1982 stod
klar til brug, tog et par af lærerne derfor
initiativ til at starte en idrætsforening. Den
blev stiftet 30. marts 1982.
I efteråret 1982 indkaldte skolen så beboere og foreninger i Asmild-området til et
debatmøde, bl.a. med baggrund i konkrete
problemer med enkelte elever (hærværk,
tyveri og lignende).
Skolen havde nedsat en projektgruppe, der
skulle komme med et forslag til forebyggende tiltag. Det møde blev i realiteten
startskuddet til Houlkærgruppen – eller
Asmildgruppen, som den hed i starten.
En skøn farverig forsamling af idrætsfolk,
skolenævn, grundejere, menighedsråd mm.
En gruppe der sprudlede af energi. Grundideen var en form for selvstyre, et lokalråd
i området.
På det tidspunkt var byrådet ved at aflyse
den oprindelige plan om, at skolen skulle
fuldt udbygges.
Som reaktion besatte denne ”Non Government Organisation”, med bl.a. den senere
borgmester, Johannes Stensgaard, i forreste række på det nærmeste byrådssalen af
flere omgange. Der var børn over det hele,
og de havde taget deres forældre med. Det
gav til sidst resultat. Borgerne fra Houlkær
fik deres vilje, og i 1985 blev så den næste
klynge, Gøgereden, taget i brug.
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Asmild eller Houlkær?
Ja, faktisk var borgerne slet ikke fra Houlkær dengang.
Officielt kaldtes området stadigvæk Asmild.
Navnet var en af de ting, der blev snakket
en del om i Asmild-gruppen, som officielt
blev stiftet 6. juni 1985 efter i praksis at
have fungeret siden 1982-1983.
Politikerne mente ikke, at man bare sådan
lige kunne lade området skifte navn, men
det ville de ildfulde sjæle dog have ændret.
Asmild Kirke lå jo på den anden siden af
Overlund, og vejen til Overlund hed allerede Houlkærvej, efter den store gård,
Houlkærgaard, der lå hvor rundkørslen for
enden af Odshøjvej ligger i dag. Området
skulle naturligvis hedde Houlkær! Skolen
og idrætsforeningen brugte i forvejen
navnet, Houlkær, så nu kunne det kun gå
for langsomt med at få området givet det
rigtige navn.
På en ekstraordinær generalforsamling
28. april 1986 besluttede Asmild-gruppen
officielt at ændre organisationens navn til
Houlkærgruppen. I 2003 blev den erstattet
af Initiativgruppen Houlkær.
Programmet for den første festuge var dog
åbenbart allerede gået i trykken, for i programmet blev arrangørerne stadig benævnt
som Asmildgruppen.
Den første festuge
Festugen i Houlkær blev i samarbejde med
idrætsforeningen første gang afholdt fra
13. til 19. maj 1986. Den begyndte med
Houlkærløbet og blev afsluttet med et
stort festfyrværkeri. Lørdag aften var der
stor fest i teltet, der var opstillet på arealet
mellem det nuværende indkøbscenter og
Astro-centeret (i dag Medieskolerne).
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Festugen var et af de første initiativer i
bestræbelserne på at skrabe penge sammen
til at bygge en idrætshal.
Planen var, at området officielt skulle
omdøbes til Houlkær i forbindelse med
festugen. Det fik bl.a. de erhvervsdrivende
dog sat en stopper for. De kunne jo ikke
ændre navn fra den ene dag til den anden,
så man måtte udsætte navneændringen
til året efter, efter at man bl.a. også havde
spurgt beboerne i området.
På tide med en hal
Idrætsforeningen var i løbet af få år blevet
en af Viborg største. Det kneb med at finde
plads nok til alle medlemmerne, så nu var
det på tide at få bygget en rigtig hal.
Som en del af færdiggørelsen af skolen
var det kommunens plan, at der skulle
bygges endnu en gymnastiksal. Pengene,
kommunen havde afsat til dét, fik skolen,
idrætsforeningen og Houlkærgruppen dog
overbevist politikerne om ville være bedre
anvendt til en rigtig hal.

Beløbet var dog langt fra stort nok til at
bygge en hel hal for, så der måtte findes
penge på andre måder. Et af kravene var,
at området selv kunne stille med en sum
penge. Houlkærgruppen fik sammen med
HIF stiftet ”Den selvejende institution
Houlkærhallen” og fik iværksat en husstandsindsamling.
Lagt sammen med overskuddet fra festugerne fra 1986-1990 samt lotterier i den
forbindelse blev det til næsten 300.000
kroner. Kommunalbestyrelsen var tilfreds.
Allerede i forbindelse med Festugen 1987
rejste man dog ”Houlkærhallen” på marken
mellem skolen og Odshøjvej. Det døbte man
nemlig det telt, der blev brugt de næste par
år, dér hvor den rigtige hal skulle bygges.
De relevante mennesker, bl.a. teknisk
udvalg, blev inviteret til byfest med navnedåb.
Fodboldspillerne havde allerede taget
marken i brug til træning i 1985. Der var
alt for lidt plads på skolens bane, selv om
fodboldspillerne, når vejret var tørt, også

Inden Houlkærhallen blev en realitet, blev marken, hvor hallen senere kom til at ligge, brugt
som startsted for Houlkærløbet.
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kunne låne Amtsgymnasiets bane.
Efter at den nedsatte halbestyrelse havde
gjort sig sine overvejelser ved bl.a. at
besøge en del andre haller, forsøgte man
sig først med et udkast fra en lokal entreprenør, som blev for dyr.
Til sidst fandt man dog et firma fra Tarm,
som kunne bygge den nuværende hal,
indenfor det budget, der var lagt.

Igen blev teknisk udvalg og borgmesteren
inviteret til Houlkær, denne gang for at
tage det første spadestik til hallen.
Det skete 23. oktober 1989, bl.a. med en
flok glade børn fra skolen som vidner. Et
lille år efter var den nye hal så klar til indvielse.
Af Ole Nørgaard

Jubilar forandret i toppen
Ovenlys i hallen er blevet udskiftet i løbet af sommeren
Meget godt kan man sige om Houlkærhallen, men synderlig ”tæt i toppen” – det har
hallen nu aldrig været.
Problemer med indtrængende regnvand
har jævnligt været årsag til, at de lokale
idrætsudøvere er ”skøjtet rundt” på halgulvet – og i det hele taget har hallens ovenlys
længe været tjenligt til en udskiftning.
Ganske passende er operationen nu gennemført – netop som Houlkærhallen står
overfor at skulle fejre 25 års-jubilæum.
Allerede midt i juli – nogle uger før beregnet – rykkede firmaet ”Tagspecialisten” ind
og gik i gang med at udstyre Houlkærhallen med en ny tagkonstruktion.
Og det er således en lettere forandret 25
års-jubilar, som torsdag 10. september står
klar til at byde bysbørnene velkommen til
jubilæumsfest.
Installeringen af de nye ovenlysvinduer
beløber sig i alt til cirka 300.000 kroner.
Heraf har hallen selv bidraget med halvdelen, mens Viborg Kommune – efter ansøgning – har bidraget med de resterende cirka
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150.000 kroner.
- Vi havde i forvejen et tilbud liggende i
skuffen, og da kommunen så sagde ”Ja” til
at være medfinancierende, var det bare om
at komme i gang.
- Ikke bare går vi nu ud fra, at vi – én gang
for alle – har fået gjort Houlkærhallen ”tæt
i toppen”.
- Energimæssigt og brandsikkerhedsmæssigt er det også en væsentlig forbedring,
der er sket med de nye ovenlysvinduer.
- Dertil kommer, at hallen er kommet til at
fremstå mere lys og venlig. Og så er de nye
vinduer for resten også væsentligt nemmere at åbne og lukke, end de gamle ovenlysvinduer var.
- Det er formentlig ikke noget, vi kommer
til at benytte os af i det daglige, men i forbindelse med stævner og andre større aktiviteter i sommerhalvåret, får vi nu i højere
grad mulighed for at regulere på temperaturen ved lige at lukke lidt frisk luft ind i
toppen, fremhæver en tilfreds halbestyrelsesformand, Jens Johansen.
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•
•
•
•
•
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Bemærk Bemærkedage
Viborg Bibliotekernes arrangementsprogram har i efterhånden
en del år haft titlen Bemærkedage.
Programmet kommer to gange om året, og efterårets program bugner af spændende tilbud
til både børn og voksne.
Et kik på et lille udvalg af, hvad der sker for voksne på hovedbiblioteket i Viborg:
Den STORE Bogcafé torsdag d. 19. november kl. 19.00.
Bogcafeerne er meget populære. Engagerede og læseglade bibliotekarer fortæller om gode
læseoplevelser med nye og ældre titler. Der serveres et glas vin og lidt sødt. Fri entré.
Et nyt tilbud hedder: Viden i hverdagen. Ideen er, at lokale eksperter øser af deres viden.
Der er fri entré.
Tirsdag d. 29.september kl. 19.00: Forskning på Foulum
Ph.d. studerende, Morten Graversgaard og Jesper Overgaard Lehmann præsenterer forskning med fokus på bæredygtig ressourceudnyttelse i landbruget.
Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.00: Fugletrækkets gåde
Lektor og ornitolog, Ole Lilleør, fortæller om det fascinerende fugletræk, og hvad forskningen gennem mere end 100 år har afdækket af ornitologiske mysterier.
Onsdag d. 25. november kl. 19.00: Universets mysterier
Simon Olling Rebsdorf, cand.scient. fysik og ph.d. i naturvidenskab tager os med på en tour
de force fra Big Bang til sorte huller.
Viborg Bibliotekerne har to forfatteraftner
i efteråret – Husk at købe billet!
Onsdag d. 30. september kl. 19.30: Einar
Már Gudmundsson
Med udgangspunkt i sit forfatterskab, vil
den islandske stjerneforfatter fortælle om
islandsk kultur, samfund og historie. Entré:
100 kr.
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Onsdag d. 4. november kl. 19.30: Helle Helle
Forfatteren fortæller om sin seneste roman ”Hvis det er”. Bogen har været nomineret til
adskillige priser. Hør om, hvorfor romaner aldrig bliver som planlagt.
Efteråret byder også på mange gratis musikoplevelser lørdag og søndag, når Engelbrecht Band, Det herligste lille Orkester og
Viborg Big Band spiller op.
Fra d. 26. – 31. oktober bliver der endnu
mere musik i den landsdækkende Spil
Dansk-uge. Her er der fokus på oplevelser
for børnefamilierne.
Se hele det righoldige program for både børn og voksne på Viborg Bibliotekernes
hjemmeside www.viborgbib.dk eller hent det trykte program på biblioteket.
Billetter kan købes via hjemmesiden eller på biblioteket.

Har du brug for IT-hjælp?
Hvis du har brug for assistance til at få løst et IT-problem,
så er der for øjeblikket to muligheder.
Netværkstedet er et tilbud på Hovedbiblioteket i Viborg, hvor du kan få hjælp med itudfordringer, såsom at oprette mail, hente
apps, opdatere GPS eller hjælp med digital
postkasse, alt du skal gøre er at møde op
en onsdag mellem kl. 15.00 og 18.00.
Hvis du har spørgsmål til din egen PC,
tablet eller smartphone er du velkommen
til at tage den med.
Det er elever fra Mercantec’s PraktikCenter,
der står til rådighed med hjælp.
Tilbuddet er for alle og kræver ingen
tidsbestilling.

Houlkær Bibliotekets egne frivillige IThjælpere kan træffes mandag til torsdag –
alle dage i tidsrummet 15.00 – 17.00.
HUSK altid at bestille tid på forhånd.
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Gratis rådgivningstilbud:
Retshjælpen er stoppet i Viborg kommune
– i stedet kan man benytte Advokatvagten
Igennem de seneste år har Retshjælpen
været flittigt benyttet på Houlkær Bibliotek. Mange har haft glæde af at kunne få
gratis rådgivning til at komme videre med
sager, der er gået i hårdknude. Som man
har kunnet læse i avisen, er Retshjælpen
desværre blevet nødt til at lukke tilbuddet
ned. I stedet kan man benytte sig af Advokatvagten i Viborg.

Henvendelsen er helt anonym, og der bliver
ikke skrevet noget ned eller lavet en sag.
Advokatvagten kan kun kontaktes ved personligt fremmøde.
Advokater og advokatfuldmægtige arbejder gratis og frivilligt i Advokatvagten.
Advokatvagten har træffetid på Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 11, den
sidste tirsdag hver måned kl. 16.30 – 18.00.
Rådgivningen har lukket i juli og december.

Føler du dig uretfærdigt behandlet
af Viborg Kommune?
Hos borgerrådgiver, Søren Sørensen, kan du få hjælp til en god dialog med kommunen,
hvis du
• oplever, at din sag er gået i hårdknude
• ikke kan forstå kommunens afgørelse
• føler dig diskrimineret
• har ideer til at gøre kommunens sagsbehandling bedre
Før du kontakter borgerrådgiveren skal du selv have forsøgt at løse din sag i dialog med
kommunen. Lykkes det ikke, og er du stadig utilfreds med Viborg Kommune, kan du kontakte borgerrådgiveren.
Der er en række tilfælde, hvor borgerrådgiveren ikke kan behandle din klage.
Det gælder, hvis det handler om
• indholdet af afgørelsen (for eksempel om du har ret til kontanthjælp)
• det serviceniveau politikerne har vedtaget
• sager, hvor der er en klageinstans
• klager over kommunens ansættelsesforhold
Borgerrådgiver, Søren Sørensen, har træffetid på Hovedbiblioteket, Vesterbrogade 15.
Det anbefales at få en aftale før personligt fremmøde – enten på telefon 87878600 eller på
mail borgerraadgiver@viborg.dk
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Skoleleder hædret med ærespris
Festlig afskedsseance på Houlkærskolen blev sidst i juni fulgt op med
diplom fra Initiativgruppen Houlkær
Hvordan siger man ”Tak for godt samarbejde” til en mand, som gennem næsten et
kvart århundrede har gået forrest i arbejdet
for at forene alle gode kræfter i lokalområdet?
Initiativgruppen Houlkær valgte at gøre
dét med en særlig ”ærespris”, da Ole Birch
før sommerferien takkede af efter 23 år
som leder af Houlkærskolen.
Ærespris-diplomet blev overrakt af Initiativgruppe-formand Henrik Søgaard i forbindelse med Ole Birchs afskedsreception i
Houlkærhallen tirsdag 30. juni – og teksten
på diplomet siger i virkeligheden det hele:
”Ole er engageret, iderig og kendt med
beslutningsprocessers veje. Ole er social,
empatisk og omsorgsfuld. ”Nej” – er aldrig
Oles første reaktion på nye forslag. Og så

har Ole i øvrigt – ved siden af meget andet
– været et skattet, aktivt medlem af Initiativgruppen Houlkær gennem mange år”.
Espalier og balloner
Forud for afskedsreceptionen i hallen var
gået en minderig ”sidste skoledag”, hvor
også eleverne fik sagt et effektfuldt farvel
til den afgående skoleleder.
Langs hele Skaldehøjvej – fra gymnasiet og
til skolens indgangsparti – stod elever og
lærere opmarcheret for - med viftende flag
- at byde Ole Birch behørigt velkommen da
han fredag 26. juni mødte ind til sin sidste
arbejdsdag på Houlkærskolen.
Selv blev Ole Birch i dagens anledning
afhentet på bopælen og kørt til skole i
åben Audi.

På hele strækningen fra gymnasiet til Houlkærskolen stod elever og lærere opmarcheret med
flag for at byde Ole Birch behørigt velkommen på hans sidste arbejdsdag som skoleleder.
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Senere på dagen fortsatte festlighederne i
”Grønnegården”, hvor Ole Birch i en kort
tale så tilbage på sine i alt 44 år i den
danske folkeskole, inden han – som lovet
– diskede op med flødeboller til hele den
talstærke forsamling.
Et lille nummer på den trofaste følgesvend,
harmonikaen, blev det naturligvis også til,
før dagens midtpunkt endegyldigt takkede
af som skoleleder i Houlkær.
Og så var det i øvrigt tid til at eleverne
kunne slippe de mange balloner løs, som
de ellers tålmodigt havde siddet og holdt
fast i under seancen i ”Grønnegården”.
Afløser klar 1. november
Hvem der kommer til at afløse Ole Birch på
posten som skoleleder i Houlkær, afklares

Afgående skoleleder Ole Birch – fotograferet med det synlige bevis på, at han som
den første nogensinde kan bryste sig af at
have modtaget Initiativgruppen Houlkærs
særlige ”Ærespris”.
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først i løbet af den kommende måneds tid.
Ansøgningsfristen udløb 24. august.
Herefter er det planen at holde indledende
ansættelsessamtaler 8. september – og
uddybende samtaler 17. september – og
først 1. november forventer Viborg Kommune, at den nye skoleleder vil være klar til
at tiltræde i jobbet.
Alt sammen under forudsætning af, at
ansættelsesprocessen forløber som forud
programmeret.
Indtil der er fundet en afløser for Ole Birch
er Pernille Lilliedal konstitueret som skoleleder, mens Finn Højly Bugge er konstitueret som souschef.
Se flere billeder fra Ole Birchs sidste
arbejdsdag på Houlkærskolen på www.
houlkaerportalen.dk

Det har gennem mange år været en fast
tradition, at hele Houlkærskolen samles i
”Grønnegården” sidste skoledag, men i år
fik sammenkomsten en helt særlig betydning – i og med den markerede afslutningen på Ole Birchs 23 år lange epoke som
skoleleder i Houlkær.
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Nyt fra SFO
I skrivende stund er det ikke mere end to
uger siden, at det nye skoleår startede.
Tiden flyver dog, som bekendt, og der er
allerede fuld fart over feltet. De nye 0. klasser er ved at finde sig til rette på stedet –
godt guidet af 1. klasserne – og Kernehuset
er fyldt med børn, der nu bliver kaldt for
”de store”.
Inden dette skoleår startede, stod Houlkær
SFO i år for feriepasningen. Det vil sige,
at vi havde besøg af børn udefra hen over
hele sommeren. Og, på trods af vejret, har
det været en spændende periode. Det er
altid interessant, når tingene bliver vendt
lidt på hovedet. Dem der går i Houlkær
SFO normalt, har haft gode muligheder
for at knytte nye venskaber. Sommerferien
er i sagens natur en meget rolig periode
i forhold til antallet af børn, og det har
givet os muligheden for at dykke lidt mere
ned i detaljerne, end hverdagen rummer
mulighed for. Lego, togbaner og dukkekrogen er blevet benyttet flittigt og ofte som
flerdags projekter. Gymnastiksalen har også
været til vores rådighed, hvilket har givet
muligheden for en nærmest ”non-stop
Tarzan-bane”. Kombinationen af stille leg

og bevægelse har været temaet hen over
sommeren. Den sidste dag for vores besøgende børn blev sluttet af med en skattejagt, hvor der skulle knækkes 10 skarpe
gåder, før skatten kom i hus.
Heldigvis for de nye 0. klasser, der valgte
at benytte SFO´en i ugen op til skolestart,
slog vejret midlertidigt om til den lidt varmere side. Det gav os mulighed for at finde
vand-glidebanen frem – en aktivitet, der
altid er et sikkert hit.
Der skal selvfølgelig også uddeles en stor
tak til Overlund SFO, da de sagde ja tak til
at holde liv i Særlig Sommerdag. Dagen,
hvor flere forskellige SFO´er normalt mødes
lige op til ferien, var i år tæt på ikke at
blive til noget, men Overlund meldte klar,
og det resulterede i en hyggelig dag, hvor
man rigtigt kunne mærke, at sommer og
ferie var på vej 
Det kommende stykke tid skal vi lige have
0. klasserne til at føle sig helt hjemme, og
så kører tingene ellers, som vi kender dem.
Husk, at der er altid er kaffe på kanden i
køkkenet.
Søren Møller Christensen
Houlkær SFO
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Mandag - fredag fra.............................kl. 05.30 til 17.30
lørdag, søndag og helligdage fra ........kl. 06.00 til 16.00

HOULKÆR KIRKE

Fra organist til krebseopdrætter
Orglet i Houlkær må i fremtiden forventes at få en anden lyd, efter at Jens Chr. Hansen
(62) har valgt at gå på pension med virkning fra 1. august
- Nej, har du set den dér guldsmed. Det er
godt nok en ordentlig krabat. Og se åkanden! Den plantede vi i fjor, og nu er den
minsandten lige sprunget ud!
Jens Chr. Hansen peger ivrigt ud over sit
nyanlagte vandhul lidt uden for Vinkel –
alt imens en flok på 12 får godmodigt går
og græsser i baggrunden.
Tonefaldet efterlader ingen tvivl om Jens
Chr. Hansens begejstring for den selvskabte, lille oase, hvor han i fremtiden får
mulighed for at tilbringe endnu flere fredfyldte stunder sammen med hustruen, Ulla,
og den øvrige familie.

I fremtiden får den tidligere Houlkær-organist bedre tid til at sidde i campingstolen
og skue ud over sine otte hektar land lidt
udenfor Vinkel.

I en alder af 62 år har den tidligere Houlkær-organist nemlig med virkning fra 1.
august valgt at gå over i pensionisternes
rækker.
En beslutning, som børn og børnebørn
straks kvitterede for ved at forære den
nybagte pensionist et medlemskab af Danmarks Krebseavlerforening.
- Den gave havde jeg godt nok ikke set
komme – men selvfølgelig….
- Vandhullet her er jo som skabt til krebseopdræt, lyder det med forventning i stemmen fra Jens Chr. Hansen.
På tide at stoppe
Jens Chr. Hansen nåede i alt at være ansat
som organist i Houlkær i syv år (næsten
otte, hvis man regner et forudgående syv
måneders vikariat med).
Og havde man spurgt ham for et år siden,
ville han formentlig have svaret, at han satsede på at fortsætte i hvert fald et par år
endnu.
- Reelt var det vel første omkring juletid
2014, jeg for alvor begyndte at kunne
mærke på mig selv, at det vist var på tide
at sige stop.
- Jeg syntes efterhånden, jeg døjede med
at følge med i forhold til, at jeg nu også er
blevet bedstefar til et hold tvillinger i tre
års-alderen.
- Og i det hele taget lever man jo som
organist noget forskudt i forhold til resten
af familien.
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- Nu har jeg pludselig tid til at læse alle
sektioner af avisen søndag morgen. Og jeg
har mulighed for at være i Århus klokken
10 søndag formiddag, hvis det i øvrigt er
dét, der passer ind i resten af familiens program, fremhæver Jens Chr. Hansen.
Uforligneligt samarbejde
Generelt er det ellers med stor glæde, Jens
Chr. Hansen ser tilbage på sin ansættelsesperiode i Houlkær.
- Jeg har haft et uforligneligt samarbejde
med de skiftende præster: Først med Karsten Høgild og Lotte Martin Jensen – og
senest også med Kristine Jersin.
- Jeg har altid mødt stor imødekommenhed hos menighedsrådet. I forhold til koncertaktiviteterne i kirken – men f. eks. også
da vi fik indrettet nyt korlokale og anskaffet kirkens nye flygel.
- Og så har jeg da i øvrigt også haft det
rigtig hyggeligt med kirkens kor. Både børnekoret, pigekoret og voksenkoret, nævner
Jens Chr. Hansen.
To af de ubestridte højdepunkter i arbejdet
med pigekoret var så afgjort de to koncertrejser til hhv. Polen og Island. Rejser som
bl. a. bød på koncerter i Katarina-kirken i
Krakow og Halgrimskirken i Reykjavik.
Når det gælder koncertaktiviteterne på
hjemmefronten er det vel især Messiasopførelsen i 2013 med fire solister, Akademisk Kor og Akademisk Orkester, der skiller
sig ud. For ikke at snakke om de årlige
gospel-workshops og nytårskoncerter, der
traditionelt har fyldt Houlkær Kirke til
sidste stolesæde.
- Og i det hele taget har det været en stor
fornøjelse at opleve, hvordan koncertlivet
i kirken virkelig er blomstret gennem de
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seneste syv år – inden for mange forskellige stilarter, bemærker Jens Chr. Hansen.
Brænder for det klassiske
Når han alligevel vanskeligt kan se sig selv
fortsætte som organist i Houlkær op mod
70 års-alderen, hænger det bl. a. sammen
med de krav, det i 2015 stiller at stå i spidsen for kirkens pigekor.
- Den dér bedstefar-rolle, som jeg efterhånden var havnet i, kan selvfølgelig på
mange måder være hyggelig nok, men alt
i alt tror jeg, det vil være en fordel for alle
parter, at der nu kommer yngre kræfter til.
- Arbejdet som korleder er i hvert fald ikke
blevet lettere, efter at vi har fået den nye
skolereform, som har gjort skoledagene
længere – og dermed har været med til at
gøre hverdagen endnu mere presset for en
flok unge piger, som i forvejen har meget
om ørerne.
- Og så skal jeg da for resten heller ikke
lægge skjul på, at jeg nok personligt sværger til et mere klassisk repertoire end dét,
der forventes i dag.
- Som dirigent har jeg da selvfølgelig –
efter bedste evne – forsøgt at ride med
på den rytmiske bølge, men jeg kan også
lige så godt erkende, at det ikke er dér min
spidskompetence – og min kærlighed til
musikken - ligger, indrømmer Jens Chr.
Hansen.
En travl pensionist
I sin nye tilværelse som pensionist får Jens
Chr. Hansen i højere grad mulighed for at
hellige sig det klassiske repertoire, som i
bund og grund er dét, han brænder for.
Den nu fhv. Houlkær-organist har i forvejen ved flere lejligheder samarbejdet med
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fløjtenisten Susanne Klausen, og dette
musikalske samarbejde må i fremtiden
meget gerne kaste yderligere koncertaktiviteter af sig.
- Nu da jeg får mere tid til det opsøgende
arbejde, kan det forhåbentlig være med
til at finansiere en færgebillet i ny og næ,
nævner han.
Sideløbende med koncertaktiviteten fortsætter Jens Chr. Hansen sit arbejde som
selvstændig orgelkonsulent.

Siden 2005 har han – i dét omfang, organist-jobbet i øvrigt har tilladt det – rejst
rundt og rådgivet en række (hovedsageligt jyske) menighedsråd i forbindelse med
orgelrenoveringer og –anskaffelser.
Her og nu er Jens Chr. Hansen aktivt involveret i fem orgelprojekter – samtidig med
at han fører løbende tilsyn med det nyinstallerede orgel i Blenstrup i Himmerland.

Sådan vil mange garanteret huske Jens Chr. Hansen som organist i Houlkær – med den
karakteristiske hat på hovedet i spidsen for en flok sangglade børn.
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Tilbage 31. oktober
Orglet i Blenstrup er i øvrigt kun et af tre
kirkeorgler, som Jens Chr. Hansen har sikret
sig adgang til i sin pensionisttilværelse.
Han har bl. a. også sikret sig en nøgle til
Sortebrødre Kirke i Viborg, hvor han i fremtiden satser på at øve fast om mandagen.
- Og så regner jeg da i øvrigt også med at
skulle vikariere rundt omkring i lokalområdet, når der er behov for dét, afslører Jens
Chr. Hansen.
I Houlkær Kirke vil han med sikkerhed
kunne opleves i forbindelse med Alle
Helgens-gudstjenesten 31. oktober. Her
optræder Jens Chr. Hansen bl. a. sammen
med Viborg Kammerkor.

Ved afskedsgudstjenesten i Houlkær 28.
juni havde Jens Chr. Hansen bl. a. den store
glæde, at omkring 20 af hans ”gamle” korsangere fra Søndermarkskirken og Houlkær Kirke gik sammen - og til lejligheden
optrådte med tre af organistens egne melodier.
- Og afskeden med Houlkær blev i det hele
taget endnu bedre, end jeg på forhånd
havde turdet håbe på.
- Alt i alt kan jeg vist kun være taknemmelig over, hvor godt det er gået alt sammen,
lyder det fra Jens Christian Hansen ved
indgangen til det næste spændende livskapitel.

Ny organist lader vente på sig
Genopslag har været med til forhale ansættelsesforløbet
Dygtige og engagerede organister hænger
øjensynligt ikke ligefrem på træerne i det
midtjyske.
Det måtte menighedsrådet i Houlkær –
noget undrende – konstatere, da man i
forsommeren første gang søgte efter en
afløser for Jens Chr. Hansen.
- Vi forstår det stadig ikke helt, men måske
var det fordi, vi havde fastsat for kort en
deadline.
- Kendsgerningen er i hvert fald, at ansøgerfeltet i første runde var lige smalt nok,
så vi så os nødsaget til at genopslå stillingen, forklarer sognepræst Kristine Jersin.
I kirken håber man nu i stedet, at anden
gang bliver lykkens gang.
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Under alle omstændigheder var stakken
af ansøgninger noget højere, da organiststillingen i Houlkær blev genopslået med
ansøgningsfrist 10. august.
Ansættelsesprocessen var endnu ikke endeligt afsluttet ved redaktionens slutning,
men ambitionen er, at en ny organist forhåbentlig kan sidde klar ved orglet i Houlkær fra starten af oktober.
I mellemtiden er organist-tjansen i Houlkær i kyndige hænder hos kirkens faste
organist-vikar, tidligere domorganist Asger
Pedersen.

HOULKÆR KIRKE

SOGNEARRANGEMENTER
Fælles sognearrangement i Søndermarkskirken
onsdag den 9. september kl. 19.30
Formand for Etisk Råd Jacob Birkler vil i sin foredrag tale
om emnerne ”aktiv dødshjælp” og ”døden er ikke det
værste, vi har”.

Jysk sprog og lune
torsdag den 17. september kl. 14.30
Jens Frydendal, naturskoleleder i Viborg Kommune, fortæller om sit jyske modersmål, som han synes står i fare
for at forsvinde som et levende sprog. Men med sproget
forsvinder også en del af den danske naturarv, som f. eks.
Mads Doss og Gammel Hehannes hans Bivelskistårri.
I foredraget vil Jens Frydendal komme omkring både
Blicher, Aakjær, Anton Berntsen, Valdemar Høgsberg og
en del andre jyske digtere. Fortællingerne ledsages af
betragtninger over det jyske sprog og af fællessang, hvor
vi naturligvis skal synge de jyske sange.

Viborg Stifts Folkeblad
torsdag den 8. oktober kl. 19.30
Chefredaktør ved Viborg Stifts Folkeblad, Lars Norup, fortæller om de tanker han gør sig som redaktør for Viborgs
lokale avis. Som det lokale talerør spiller Folkebladet en klar
rolle som den der er med til at binde fællesskabet sammen
her i Viborg. Lars Norup vil i sit foredrag drage os med ind
i sine overvejelser omkring denne rolle og også sine tanker
om avisens – og redaktørens – ansvar i forhold til det lokale
fællesskab og de sociale udfordringer, som Viborg står over
for i disse år.
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Bøger til vinterens læsning
torsdag den 22. oktober kl. 14.30
Kirsten Nørgaard er bibliotekar på biblioteket her i Houlkær og kendt af mange her i sognet. Denne eftermiddag
vil Kirsten Nørgaard bringe en stak bøger med sig over til
os, for at give os gode ideer til bøger, som vi kan fordrive
de mørke vintermåneder med at læse. Vi skal høre både
om bøgerne og om deres forfattere.

Kvinder i politik
torsdag den 12. november kl. 19.30
Marianne Bro-Jørgensen, forhv. museumsinspektør i
Viborg, vil i sit foredrag se på kvinders indflydelse i politik
– set her fra Viborg. Hvor meget påvirkede Viborgs kvinder byens og landets politik, inden de fik formel mulighed for det? Blev deres indflydelse større ved indførelse
af kvinders valgret og valgbarhed i grundlovsændringerne
fra 1908 og 1915? Hvordan har det udviklet sig til i dag?

Livtag med tilværelsen
torsdag den 19. november kl. 14.30
Flemming Kloster Poulsen er fortæller og præst ved Sct.
Mortens Kirke i Randers. Han er desuden forfatter til flere
bøger, bl.a. "Det uperfekte liv" fra 2012.
Det er svært at være menneske – men prøv nu alligevel”, sagde Storm P. Og det er hvad det handler om med
denne mosaik af kloge og festlige historier fra hverdagen
og litteraturen, bl.a. Jan Kjærstad, Kerstin Ekmann, Søren
Kierkegaard. Det handler om livtag med tilværelsen – om
at tage livet alvorligt, komme til rette med rødderne, om
arbejde og fritid, om mænd, kvinder og kærlighed, om fortælling og livsmening. Undervejs
skæve udblik til samfundet og kulturen. Den røde tråd i det hele er at gribe dagen, glemme
sin surhed og gå løs på hele det mangfoldige, farlige og vidunderlige liv.
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KONCERTER
DUEN og Andreas Brantelid
lørdag den 3. oktober kl. 16.00
Vi byder på klassisk musik i international topklasse, når
kirken får besøg af den unge dansk-svenske Andreas Brantelid (cello) og Det danske Ungdomsensemble (DUEN),
dirigeret af Morten Ryelund. På programmet er musik af
Sibelius og Carl Nielsen, de to største nordiske komponister, som var født samme år 1865. Der spilles også det rytmiske og inciterende nyere stykke
af finske Aulis Sallinen: ”The Nocturnal Dances of Don Juan Quixote” for cello og strygere.
Koncerten er en del af musikfestivalen ”Klassiske Dage”, som for 11. år i træk bliver afviklet
i Holstebro og omegn. Temaet i 2015 er fejringen af den største danske komponist gennem
tiderne, Carl Nielsen. Den fattige husmandssøn fra Fyn, der gennem sin store originalitet,
mangesidige musikalske talent og utrættelige flid opnåede verdensberømmelse for sine
symfonier, solokoncerter og gnistrende kammermusik.
Entré: kr. 125,- (unge under 25 år: kr. 50,-)
Allehelgenskoncert
lørdag den 31. oktober kl. 15.00
Viborg Kammerkor under ledelse af Maja Simonsen og organist Jens Christian Hansen opfører allehelgensmusik af bl.a. Mendelssohn, Gade og Carl Nielsen.
Entré: kr. 50,- (unge under 25 år: kr. 25,-)
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ANDET
Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt
for børn i førskolealderen med deres familier.
Vi lærer nogle sange, beder Fadervor og hører en historie.
Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs for alle i
kirkens sognelokaler. Maden koster 10 kr. for voksne og 5
kr. for børn. Der er ingen tilmelding.
Spaghettigudstjeneste er altid tirsdag kl. 17.00
Der er spaghettigudstjeneste:
15. september: om en lille dreng og en kæmpestor stærk
mand
6. oktober: om mand der blev spist af en hvalfisk
10. november: om en mand der sov i en løvehule
Julehjælp
Måske overskriften ikke lyder så særligt aktuel lige nu,
men: Hvis vi skal have noget at dele ud af i december,
er det på høje tid at komme i gang med at samle ind. I
Houlkær uddeler vi hvert år julehjælp til mellem 30 og
40 familier og det koster. Pengene fra projektet kommer
hovedsageligt fra Viborg Menighedspleje, men her står
indtægterne i så stor kontrast til udgifterne, at vi kan se
enden på det, hvis vi ikke begynder at gøre noget radikalt.
Har du/I lyst til at støtte Menighedsplejen generelt kan
det gøres på konto nr.: 9255 – 2640 002 621 herved
støtter du/I også tiltag som aflastningstjeneste for folk,
der passer kronisk syge eller døende slægtninge hjemme
og vågetjenesten.
Ønsker du/I at give penge målrettet til julehjælp i Houlkær kan beløbet indsættes på konto: 9255 – 0717 859
227 mærket julehjælp eller afleveres til præsterne eller på
kordegnekontoret.
Har du ingen penge, men overflod af garnrester, stofrester
eller lignende, har vi en flok nørklere, der omdanner dem
til flotte og salgbare ting, der sælges i kirken op til jul og dermed støtter det gode formål!
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Høstgudstjeneste
Søndag den 13. sep. kl. 10.30 holder vi Houlkær Sogns traditionsrige høstgudstjeneste.
Gudstjenesten er lagt til rette som en familiegudstjeneste. Alle børn inviteres til at gå med
i processionen, hvor vi bærer frugt, grønsager, blomster, brød og meget andet godt ind i
kirken. Vi bruger bl.a. gudstjenesten til at sige tak for alt det vi har og bagefter sælger
børnene deres frugt mm. DYRT, for pengene deles mellem Mission Afrikas mor-barn projekt
i Den Centralafrikanske Republik, Møltrup Optagelseshjem, og Kirkens Korshærs Varmestue
i Viborg.
ALLE KAN BIDRAGE! Har I høst, men igen børn, så fortvivl ikke! Fortvivl heller ikke, hvis du
er et barn, der ikke har høstet - vi hjælpes ad med at få det hele til at gå op :)
Temagudstjeneste
søndag d. 26. oktober kl. 10.30
Temagudstjeneste er en gudstjeneste, hvor menigheden tager gudstjenesten i egen hånd og
planlægger, hvad der skal foregå. Hvad skal synges? Hvad skal læses? Hvad skal der gøres?
Hvem skal gøre det? Hvordan skal det gøres? Sidste år holdt vi gudstjeneste over temaet
”verdens lys”.
Temaet i år kan du være med til at bestemme!
Derfor holder vi planlægningsmøde onsdag d. 16. september kl. 19.30 i kirkens sognelokaler
Kom med dine gode idéer – eller kom hvis du har lyst til at være med til at arbejde videre
med andres gode idéer. Kom hvis du har lyst til at være med til at hjælpe med det praktiske
eller hvis du har lyst til at være en af læserne. Eller kom hvis du bare er nysgerrig og ikke
helt ved endnu, om du vil være med til noget bestemt…
Konfirmander
Efterår betyder nye konfirmandhold. I år tre,
der begynder i løbet af september. Vi håber hele
menigheden vil støtte op om de unge. Hjælpe
dem med at føle sig godt til rette i huset og
hjælp dem til rette, hvis der er noget, der er
svært at forstå eller følge med i.
Som de tre foregående år, er de unge hos os i
kirken i en hel uge i efteråret. I år ugen op til 1.
søndag i advent.
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Hvorfor synger vi aldrig?
Mon ingen af præsterne kender 341? Hvorfor synger vi
næsten aldrig nr.1?
- og skal der gøres noget ved det?
Ja, det skal der da! Hvis nogen brænder inde med gode
salmeideer, må de frem - derfor kassen i våbenhuset! Vi vil
ikke love at jeres forslag bliver sunget lige på søndag, for
salmevalget hænger jo også sammen med gudstjenestens tekster, om der er dåb osv., men….
Forslag kan afleveres med eller uden begrundelse - og med eller uden underskrift!
(NB! Hvis du vil være helt sikker på at være til gudstjenesten den søndag “din” salme
synges, er det en god ide at komme hver søndag gennem et par måneder ;) eller at skrive
dit telefon nr. på sedlen!)
Kælderhygge i efteråret
Tirsdagene d. 29. september, 20. oktober og
24. november kl. 17.00 – 18.30.
Kælderhygge er et åbent fællesskab for familier med børn.
Vi mødes 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 – gerne sms 20861158, som tilhører Tove Kallestrup.
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 se på sæbeboble og gynger i tæppe
mm., 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.
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Åben Familie
Åben Familie er et fællesskab af mennesker, som har lyst til at mødes over et måltid mad
og få sig en god snak med sine bordfæller. Efter opvasken er der en eller anden form for
underholdning. Det kan være oplæsning, billeder fra den store verden, sang og musik, en
quiz eller noget helt andet, som du selv foreslår. Vi slutter af med kaffe og med at læse den
følgende søndags prædiketekst.
Vi mødes hver anden fredag kl. 18.30 til 21.30, og i dette efterår er det i de ulige uger,
hvilket vil sige: 11. og 25. september, 9. og 23. oktober, 6. og 20. november. Det koster
30,00 kr. at deltage.
Det er frivillige, som står for madlavningen, og vi har hårdt brug for flere, der kunne tænke
sig ar røre i en gryde eller bage en kage. Kontakt gerne Tove Kallestrup, 20861158. Kirkebil
kan bestilles på samme nr.
Sang og bevægelse
finder sted i cafeen på Kildehaven tirsdage kl. 9.45 – 10.00 i de ulige uger, hvilket vil sige
den 8. og 22. september, 6. og 20. oktober og 3. og 17. november.
Vi synger både nye og gamle sange og salmer for og med hinanden og bevæger os dertil,
lytter til musik, blæser bobler, rasler med æg, og hvad vi ellers finder 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 deltage.
Spillemandsmesse
søndag d. 8. november kl. 10.30
Oprindeligt var dette års spillemandsmesse planlagt til september måned, men da kirken
i øjeblikket står uden organist var det ikke praktisk muligt at afholde den før i november.
Houlkær Kirke har i efterhånden en del år afholdt en årlig spillemandsmesse efter Holger
Lissners forlæg, og den tradition holder vi fast i.
Årets spillemandsmesse spilles af et spillemandsensemble fra Sæby under ledelses af Dorthe
Linde Jørgensen. Desuden medvirker Viborgkoret under ledelse af Karl Alfred Pedersen ved
gudstjenesten.
Vi glæder os til at se jer til en anderledes gudstjeneste med masser af festlig spillemandsmusik!
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KONTAKTOPLYSNINGER

www.houlkaerkirke.dk
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
(stillingen er vakant)
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
September

November

6. september – 14. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

1. november – allehelgen
kl. 10.30 Kristine Jersin og Lotte Martin
Jensen

13. september – 15. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
15. september: spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin
20. september – 16. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

8. november – 23. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin
10. november: spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin
15. november – 24. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

27. september – 17. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

Oktober
4. oktober – 18. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin
6. oktober: spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin
11. oktober – 19. s. e. trinitatis
kl. 10. 30 Lotte Martin Jensen
18. oktober – 20. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin
25. oktober – 21. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin
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DET SKER...
10/9
13/9
17/9
26/9
3/10
3/10
3/10
6/10
8/10
22/10
31/10
12/11

kl. 17-21
kl. 8.30-15
kl. 14.30
kl. 10-14
kl. 10kl. 10-12
kl. 16
kl. 17-20
kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 15
kl. 19.30

Houlkærløb og fejring af Houlkærhallens 25 års-jubilæum.
Houlkær Bagagerumsmarked i Houlkærhallen.
Sognearrangement med naturskoleleder Jens Frydendal. Houlkær Kirke.
Børneloppemarked på Klub Gården.
Indvielse af Granada-projektets 1. etape.
Bogbyttedag i Aktivitetshuset, Odshøjvej 7B.
Koncert med Andreas Brantelid (cello) og Det Danske Ungdomsensemble. Houlkær Kirke.
Workshop på Houlkærskolen. Arr. Initiativgruppen Houlkær.
Sognearrangement med chefredaktør Lars Norup. Houlkær Kirke.
Sognearrangement med bibliotekar Kirsten Nørgaard. Houlkær Kirke.
Allehelgenskoncert med organist Jens Chr. Hansen og Viborg Kammerkor. Houlkær Kirke.
Sognearrangement med fhv. museumsinspektør Marianne Bro-Jørgensen. Houlkær Kirke.

Spaghetti-gudstjeneste i Houlkær Kirke: 15/9, 6/10 og 10/11. Alle dage kl. 17
Kælderhygge for familier m. børn i Houlkær Kirke: 29/9, 20/10 og 24/11. Alle dage kl. 17-18.30
Åben familie i Houlkær Kirke: 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11 og 20/11. Alle dage kl. 18.30-21.30
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