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AKTUELT I OMRÅDET

Slut på en 22 år lang blad-epoke
Alt tyder på, at dette nummer af Houlkær Nyt også bliver det uigenkaldeligt sidste
Det ku’ selvfølgelig være, at der i morgen
melder sig en ny redaktør, som gerne vil
gøre en indsats for, at Houlkær også i fremtiden kan oppebære et lokalt beboerblad….
Sandsynligheden for, at det forekommer,
er bare temmelig lille – grænsende til det
mikroskopiske – og alt tyder derfor også
på, at dette nummer af Houlkær Nyt bliver
det sidste i en lang række af blade, som
samvittighedsfuldt er blevet distribueret i
Houlkær-området siden efteråret 1993.
- Vi synes efterhånden, at vi i Initiativgruppen Houlkær har undersøgt de muligheder,
der eventuelt kunne være, men vi må tilsyneladende bare erkende, at det ikke er
muligt at finde en person, der vil overtage
redaktørposten med virkning fra 2016.
- Samtidig er der selvfølgelig også et økonomisk aspekt, som vi er nødt til at forholde os til.
- Hvert nummer af Houlkær Nyt står
os rundt regnet i 25.000 kroner, og i alt
bruger vi dermed i år over 100.000 kroner
på at udsende fire beboerblade.
- De penge kunne vi måske også købe
andre informationsydelser for i fremtiden,
hvis vi i stedet for at satse på papir i højere
grad begynder at benytte os af de digitale
platforme, antyder formanden for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard.
Føler ude hos Mercantec
Helt konkret blev der i forbindelse med Initiativgruppen Houlkærs workshop på Houlkærskolen 6. oktober talt om en ny, fælles
digital platform for hele området ”Øst for
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Paradis”, d.v.s. Houlkær, Overlund, Bruunshaab og Tapdrup.
Initiativgruppen har allerede haft en føler
ude hos Mercantec for at høre, om der evt.
på erhvervsskolens it- og kontoruddannelser kunne være hjælp at hente til udviklingen og vedligeholdelsen af en sådan lokal
informationskanal.
- Og umiddelbart virker det bestemt ikke
urealistisk, at eleverne hos Mercantec vil
kunne påtage sig en eller anden form for
administratorrolle i forbindelse med lanceringen af en ny ”Øst for Paradis”-portal.
- Selve indholdet skal de enkelte lokalområder nok selv levere. Men alene dét, at vi
måske kan få hjælp til publiceringen og
opsætningen, vil alt andet lige gøre det
lettere for de forskellige foreninger og
institutioner at bidrage med artikler og serviceoplysninger, vurderer Henrik Søgaard,
som udover portalen også ser Facebooksiden ”Os i Houlkær” som et værdifuldt
kommunikationsmiddel i fremtiden.
- Facebook-siden er stadig under udvikling, men erfaringerne har allerede vist, at
”Os i Houlkær” er en effektiv informationskilde, når det handler om at formidle billeder og små, korte nyheder i et lokalområde,
anfører han.
Mange ubesvarede spørgsmål
Officielt var der ved redaktionens slutning
endnu ikke truffet nogen formel afgørelse
om Houlkær Nyts fremtid.
Den endelige konklusion på næsten et års
overvejelser vedr. bladets fremtid blev for-
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mentlig først truffet på Initiativgruppen
Houlkærs bestyrelsesmøde 28. oktober – en
lille uge efter, at de sidste artikler til dette
blad var afleveret på trykkeriet.
I første omgang handler beslutningen
naturligvis om bladudgivelse eller ej – men
set i et lidt længere tidsperspektiv handler den uvægerligt også om Initiativgruppens egen rolle i årene, der kommer, og om
hvordan en evt. afvikling af Houlkær Nyt
i fremtiden skal afspejle sig i budgetterne.
- Umiddelbart kan jeg vanskeligt forestille
mig, at vi kommer til at operere med et
lige så stort budget, hvis vi fra 2016 ikke
længere skal bruge penge på at udgive fire
årlige numre af Houlkær Nyt.
- Men hvad dét præcist kommer til betyde
for, hvor meget vi efter nytår skal forsøge
at kræve op hos vore forskellige bidragydere? Så langt er vi endnu langtfra nået i

vore overvejelser, pointerer Henrik Søgaard.
Houlkær Kirke har på forhånd antydet, at
kirken nok fra 2016 vil drosle ned på sit
bidrag til Initiativgruppen for i stedet at få
råd til at udsende sit eget kirkeblad – eller
noget, der ligner.
- Det hele er endnu så nyt, at vi dårligt har
nået at finde vore egne ben, men generelt
er vores holdning nok den, at vi fra kirkens
side vanskeligt kan nøjes med at kommunikere via de elektroniske medier.
- En stor del af vore brugere vil – efter
vores vurdering – fortsat have brug for at
få deres informationer på skrift, og hvordan det så i øvrigt kan lade sig gøre? Det er
blandt andet det, vi nu har sat et lille hurtigt arbejdende udvalg til at kigge nærmere
på, lyder det fra sognepræst Kristine Jersin,
som samtidig også er kirkens repræsentant
i Initiativgruppen.
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Den gamle redaktørs svanesang
Et eftertænksomt tilbageblik på ni spændende år med Houlkær Nyt
Ni årgange, 46 numre og op mod 450
små og store Houlkær Nyt-artikler. Foruden diverse bidrag til de digitale medier:
Houlkærportalen og Facebook-siden ”Os i
Houlkær”.
Siden 2007 har denne skribent på nærmeste hold fulgt Houlkærs op- og nedture.
Idrætsforeningen økonomiske trængsler.
Den utrættelige kamp for at slippe af med
bydelens ghetto-image. Og et utal af andre
små og store initiativer, hvoraf mange desværre aldrig rigtig blev den succes, som de
i bund og grund havde fortjent.
På den baggrund er det i sagens natur også
en smule vemodigt at skulle være med til
at lægge Houlkær Nyt ”i graven”. Som det
beklageligvis sker, når dette nummer er
gået i trykken – og er blevet delt rundt til
de cirka 3300 husstande i Houlkær-området.
De gode historier i overtal
Overordnet set er det dog de positive oplevelser, der står langt stærkest prentet i erindringen, når jeg nu her på falderebet gør
status over ni år med lokaljournalistik på
mikro-niveau.
Jeg mindes Morteza Abas Zada, der som
to-årig kom til Danmark som flygtning
fra Afghanistan – for 11 år senere at gøre
Houlkærskolen ære som Viborg-mester i
oplæsning.
Jeg tænker på Niels Laursen, der i 2010 –
nærmest egenhændigt – reddede HIF ud
af et økonomisk uføre ved at introducere
zumba i Houlkær.
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Jeg husker interviewet med Godtfred
Sorvad, der som 82-årig stadig holdt
løbende opsyn med de bænke, han i årenes
løb – og helt på eget initiativ – har placeret
rundt i området.
Og for mit indre øre kan jeg stadig genkalde
mig det rørende øjeblik, da flere hundrede
glade barnestemmer på Houlkærskolen i
2012 sang støttesang til fordel for børnehjemsbørnene på ”Children Welfare Center”
i Nepals hovedstad, Katmandu.
Fire eksempler - blandt mange - på, hvor
store menneskelige ressourcer, der findes i
et område som Houlkær, hvis man i øvrigt
ulejliger sig med at se nærmere efter.
Og fire udmærkede billeder på dét initiativ, dét udsyn – og den forskelligartethed
– som igennem de seneste mange år har
kendetegnet Houlkær som lokalsamfund.
Nye, digitale tider
Nu er det så – øjensynligt - slut med at fortælle Houlkær-historier via Houlkær Nyt.
Økonomien strammer til, det har ikke vist
sig muligt at finde en ny redaktør – og ret
beset er det vel efterhånden også lidt gammeldags at udgive lokale nyheder og serviceoplysninger på print.
Hvad enten vi bryder os om dét eller ej,
er det elektronisk nyhedsformidling, der er
tidens trend. I det konkrete tilfælde måske
endda via en helt ny digital platform, som
også involverer resten af området ”Øst for
Søerne”.
Set med en afgående redaktørs øjne er
det i realiteten det mindste problem: at
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få opbygget en ny, flot – og forhåbentlig
brugervenlig – hjemmeside, der gør det
muligt for en bredere kreds i lokalområdet
at bidrage med små og store historier fra
Houlkær.
Den altoverskyggende udfordring er, at
heller ikke digitalt indhold kommer af sig
selv.
Skal der for alvor blive liv på en ny, lokal
hjemmeside, kræver dét, at de lokale foreninger og institutioner aktivt benytter
sig af muligheden for at få deres budskaber formidlet ud – og lige præcis på dét
punkt giver ni års erfaringer med Houlkær
Nyt desværre ikke basis for den allerstørste
optimisme.
I takt med at både institutionsansatte og
foreningsfrivillige bliver stadig mere pressede i dagligdagen, tvinges de automatisk
til at prioritere opgaver fra – og en af de
opgaver, som først bliver ofret på dét alter
– ja, det er tydeligvis kommunikationen
udadtil.
Færre og færre har gennem de seneste ni år
bidraget med eksterne bidrag til Houlkær
Nyt – og til Houlkærportalen for den sags
skyld.
Forståeligt nok – men i bund og grund
også rigtig ærgerligt.
For hvad er der i grunden ved at drive en
velfungerende forening eller institution,
hvis kun de allernærmeste kender til tilbuddets fortræffeligheder?
Og hvordan bevarer man som lokal ildsjæl
entusiasmen og motivationen, hvis der ikke
også i en bredere kreds er nogle, der har øje
for, at du gør en særlig indsats – og måske
endda – med mellemrum – giver dig et velfortjent klap på skulderen?

Identitetsfølelsen på spil
Personligt føler jeg, at netop dét har været
min fornemste opgave gennem de seneste
ni år som Houlkær Nyt-redaktør: at være
med til at synliggøre det store frivillige
arbejde, som gøres i lokalområdet. I særdeleshed personificeret ved Initiativgruppen
Houlkær – og den lille håndfuld af personer, som gennem en lang årrække har gjort
et kolossalt uegennyttigt arbejde for at
gøre Houlkær til et endnu bedre sted at bo.
Forhåbentlig vil der også i fremtiden være
nogle, der forstår at værdsætte denne indsats - og beflitter sig på at brede budskabet
ud til en større offentlighed, så ildsjælene
kan bevare gejsten, og omverdenens fordomme om Houlkær måske engang ad åre
kan blive endegyldigt nedbrudt.
I modsat fald er det ikke bare udbredelsen af de mange gode Houlkær-historier,
der står på spil – men i virkeligheden hele
den selvstændige ”landsby-identitet”, som
den første generation af Houlkær-borgere
møjsommeligt har bestræbt sig på at
opbygge……
Med disse ord vil den afgående redaktør gerne sige tak for ni spændende år
med Houlkær Nyt. Til læserne. Til Initiativgruppen Houlkær og de mange andre
bidragydere, som i med- og modgang har
finansieret udgivelsen af bladet. Til de
mange kilder, der velvilligt har stillet op til
interviews og fotografering. Og ikke mindst
til Born Grafisk Tryk, til de skiftende medlemmer af redaktionen - og til det store
korps af frivillige, som gennem de seneste
ni år har sørget for at få Houlkær Nyt bragt
ud i lokalområdet.
Kim Juhl Andersen
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Mange gode ideer til
fri afbenyttelse
Den bedste mangler fortsat at blive udpeget efter workshop på Houlkærskolen 6. oktober
Etablering af en lokal velkomstkomité, som
sørger for at nye indbyggere bliver budt
behørigt velkommen – og får den fornødne information om de forskellige tilbud
i området.
Udvidet samarbejde mellem børn og ældre
– eksempelvis i form af en åben læsestue,
hvor børn i 11-12 års alderen kunne læse
højt for de ældre til fælles fornøjelse.
Tættere forbindelser mellem Houlkærskolen og Overlund Skole, så de to skolers
elever i fremtiden kan få endnu flere valgfag at vælge imellem.
Nytænkning på idrætsområdet med henblik
på, at klubber som Viborg HK og Gymnastikforeningen Kvik evt. etablerer satellitafdelinger i Houlkær.
Og anlæg af lokale nyttehaver, hvor f. eks.
pensionister og beboere med anden etnisk
baggrund kan udveksle havetips – og
derved samtidig lære hinanden bedre at
kende.
Ovenstående er blot et lille udpluk af de
ideer, der spirede frem i de forskellige grupper, da Initiativgruppen Houlkær tirsdag
6. oktober kaldte sammen til workshop i
”Kridthuset” på Houlkærskolen.
Mest vidtgående var utvivlsomt forslaget
om ansættelse af en lokal ”blæksprutte”. En
koordinator på fuld tid, som ikke bare er
projektansat, men som vedvarende – og på
et mere overordnet plan – kan være med til
at understøtte de mange forskellige, gode
8

initiativer i området.
Hvor pengene til at aflønne en sådan
person mere præcist skal komme fra, blev
der under workshop’en ikke givet konkrete
bud på.
Men det var sådan set heller ikke meningen
med det hele.
Tværtimod lagde tovholder Karsten Thygesen i sin introduktion til workshop’en
netop vægt på, at der skulle være plads til
at ”tænke ud af boksen”. Uden at ideerne
med det samme blev ”skudt ned” af de
øvrige medlemmer af gruppen.
Initiativgruppen i arbejde
I alt blev der i løbet af den tre timer lange
workshop på Houlkærskolen afviklet seks
gruppe-seancer inden for de tre overordnede temaer: ”Børn og unge”, ”Voksne og
ældre” og ”Information og kommunikation”.
Alle ideer blev omhyggeligt noteret ned på
computer i takt med, at de blev lanceret
rundt omkring ved bordene, og nu er det
så i øvrigt op til Initiativgruppen Houlkær
– med hjælp fra et eksternt dommerpanel
– at vurdere på, hvilke gode ideer, der først
skal nyde fremme.
Som starthjælp har procesguide Karsten
Thygesen doneret hele sit honorar på
5000 kroner til realisering af workshop’ens
bedste idé.
Men hvordan disse penge evt. kan tænkes
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at blive bragt i anvendelse, havde formanden for Initiativgruppen Houlkær, Henrik
Søgaard, endnu ikke noget klart billede af
ved Houlkær Nyt-redaktionens slutning.
- Det vigtigste er for mig at se, at den idé,
vi vælger at præmiere, også er en idé, der
helt konkret ender med at blive ført ud i
livet.
- Men som jeg ser dét, at der da i øvrigt
mange af idéerne fra workshop’en, som
umiddelbart vil kunne realiseres – uden at
det behøver at koste det helt store, vurderer
han.
Tordenskjolds soldater
Ud over at fungere som udklækningsanstalt for nye ideer, var håbet også, at workshop’en måske kunne have været med til at
bringe en række nye personer i spil.
Personer, som i de kommende år kan være
med til at værne om – og yderligere styrke
sammenhængskraften i lokalområdet.

Procesguide Karsten Thygesen styrede
workshop’en på Houlkærskolen med sikker
hånd og lagde for med et kort oplæg om
”hvor i hjernen, vi spotter ressourcer – og
hvordan vi omsætter dem til praksis”.

Lige præcis på dét punkt blev workshop’en
vel ikke ligefrem nogen entydig succes med
kun godt 20 deltagere, hvoraf hovedparten
i forvejen er aktive i området på forskellige
fronter, erkender Henrik Søgaard.
- Vi havde måske nok frygtet det lidt på
forhånd, og det viste sig desværre også lidt
at holde stik.
- Mens det for de fleste er forholdsvis let at
forholde sig til veje, stier og grønne områder, så er det straks noget sværere, når vi
snakker ”bløde” emner som kommunikation, ældreomsorg og fritidstilbud.
- Og resultatet blev da også, at det i overvejende grad var ”Tordenskjolds Soldater”,
der dukkede op, noterer han.
Læs mere på www.houlkærportalen.dk når
Initiativgruppen Houlkær har haft lejlighed
til at gå workshop-ideerne nærmere igennem, og det ligger fast, hvilken idé der
først har udsigt til at nyde fremme

Talelysten og iderigdommen var generelt
stor rundt omkring i grupperne, og mange
nye forslag og ideer blev ført til protokols i
løbet af de cirka halvanden time, gruppeseancerne varede.
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Danmarks modigste avislæsere…
Først kom avislæseklubben i Aktivitetscenteret i Houlkær.
Nu er der også kommet gang i Familieklubben
Hvad vil det egentlig sige ”at gribe lidt
dybere i tegnebogen”?
Hvordan fungerer det i Danmark med betalingen for dagrenovation?
Og hvad er den typiske ægteskabsalder i
forskellige kulturer – og hvordan foregår
valget af partner?
Emnerne spænder vidt, når op mod et
dusin kvinder af varierende etnisk herkomst
hver torsdag samles til avislæsning i Aktivitetscentret ved Houlkær Kirke.
Viborg Stifts Folkeblad leverer velvilligt aviserne, som giver stof til dagens samtaler på
kryds og tværs af bordet.
Koordinator Güler Yagci sørger for alt det
praktiske. Tidligere aftenskolelærer Grethe
Hald styrer snakken og er med til at indkredse dagens diskussionsemner, og fhv.
sygeplejerske Bodil Aagaard går ligeledes
til hånde som frivillig.
Sproget udgør uomtvisteligt en ikke-ubetydelig barriere. I særdeleshed de svære
danske vokaler, der ”ind imellem nærmest
er ved at tage livet af én”, som Güler Yagci
spontant udtrykker dét.
Alligevel lykkes det på en eller anden måde
- med fagter, grimasser og et stadig voksende dansk ordforråd – kvinderne i avislæseklubben at kommunikere om kulturelle
forskelligheder, udfordringer i dagligdagen
og samfundets indretning i al almindelighed.
Og det er netop også formålet med det
hele: at avislæsningen gerne skal være med
til at give større forståelse for danske sam10

fundsforhold – og derigennem være med
til at fremme det aktive medborgerskab.
- Men hold op, hvor må det egentlig kræve
stort mod: at møde op i sådan et forum
og skulle læse op af en dansk avis – uden
forhåndskendskab til de andre i flokken og
uden i øvrigt at være særlig god til dansk,
lyder det anerkendende fra projektleder
Tonie Holmberg.

Behovet for friske eksemplarer af Viborg
Stifts Folkeblad vokser støt i avislæseklubben i Aktivitetscentret i Houlkær. Otte
aviser har hidtil været tilstrækkeligt, men
på det seneste har helt op til 12 kvinder
været samlet hver torsdag – for at læse
nyheder og drøfte stort og småt på tværs
af bordet.
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Til seminar i Odense
Avislæseklubben i Aktivitetscenteret i Houlkær har nu efterhånden været i gang i en
fire-fem måneder – som led i det et-årige
projekt ”Verden med mening”.
Projektet støttes med 100.000 kroner af
Kulturstyrelsen. Det overordnede sigte er
at bringe deltagerne ud af isolationen og
motivere dem til at tage mere aktiv del i
det danske samfund, og når avislæserne
i øvrigt ikke diskuterer Viborg Stifts Folkeblad på dansk, taler de hhv. somalisk,
afghansk, arabisk, kurdisk, syrisk, persisk og
tjetjensk.
I starten mødtes avislæseklubben kun hver
fjortende dag, men i takt med at tilslutningen er steget, og bunken af aviser er
vokset, er læseaktiviteten nu øget til en
gang om ugen.
Og så sent som her i slutningen af oktober var Tonie Holmberg og Güler Yagci
inviteret til Fyn for at fortælle nærmere
om Houlkær-erfaringerne på et seminar i
Odense.
- Vi ved egentlig ikke rigtig, hvorfor vi var
inviteret. Andre steder som f. eks. i Vollsmose i Odense har man haft avislæseklubber i meget længere tid, men måske har
det bl. a. noget med Gülers person at gøre.
- Hun er simpelthen helt utrolig til at bygge
bro mellem mennesker og mellem forskellige kulturer – og så formår hun – med sin
kurdiske baggrund – at sætte spørgsmålstegn ved nogle ting, som jeg personligt
slet ikke ville turde bringe på bane, nævner
Tonie Holmberg.
Tredje trin: Familieklubben
I sin helhed har ”Verden med mening”projektet fra start været tænkt som en tre-

trins-raket.
Første trin var at udbrede kendskabet til
projektet – for overhovedet samle tilslutning til de forskellige aktiviteter.
Andet trin har været avislæseklubben, som
nu ser ud til at være i rigtig god gænge, og
tredje trin er en såkaldt ”Familieklub”, der
foreløbig har været samlet to gange. Ligeledes med Aktivitetscenteret ved Houlkær
Kirke som fast base.
Güler Yagci indrømmer gerne, at hun var
noget nervøs, første gang Familieklubben
skulle mødes, men her bagefter ser hun
tilbage på premieren som ”en pragtfuld
aften”.
- Kvinderne gik nærmest med det samme
i gang med at lave mad ude i køkkenet.
Børnene kendte mere eller mindre hinanden i forvejen og fandt hurtigt ud af at
lege sammen. Og i det hele taget forløb
det hele fuldkommen afslappet – og rigtig
hyggeligt, fremhæver hun.
I alt skønnes der i familieklubben at være
plads til max. ti familier pr. gang. Første
gang var der otte familier repræsenteret med tilsammen cirka 25 deltagere, og
nationalitetsmæssigt spænder klubben fra
Congo og Somalia over Iran, Syrien og
Afghanistan til den kurdiske del af Tyrkiet.
En enkelt dansk familie har også meldt sig
– og har automatisk fået lidt af en tovholderfunktion i familieklubben.
Men i øvrigt så hjælpes alle med madlavningen – og efter spisningen vil der typisk
være besøg af udefrakommende oplægsholdere.
- Her sidst i oktober havde vi eksempelvis
besøg af Alma Bjerregaard, der læste højt
for børnene. Men det kunne f. eks. også
være en SSP-betjent, der fortalte om sit
11
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arbejde, eller en fritidskonsulent, der holdt
oplæg om de mange forskellige muligheder, der tilbyder sig på fritidsområdet,
nævner Tonie Holmberg.
”Verden med mening”-projektet løber –
som udgangspunkt – frem til forsommeren
2016, og inden da er der på nuværende
tidspunkt planlagt Familieklub-sammenkomster 19. november, 10. december, 21.
januar, 17. marts, 28. april, 26. maj – og
på en endnu ikke fastsat torsdag i februar.
Slutresultatet af den samlede ”Verden med
mening”-pakke skulle gerne blive et antal
nydanskere med skærpet appetit på at blive
aktive samfundsborgere i deres nye hjemland.
Og dertil kommer selvfølgelig alle de andre
afledte effekter af at mødes med andre –
og udveksle synspunkter og gode råd.
- I avislæseklubben har vi f. eks. en kvinde.
Hun har allerede fået rigtig meget hjælp
med at komme til tandlæge og med at

forstå brevene fra kommunen. Ja, der er
endda et par af de andre kvinder, der har
hjulpet med at sy gardiner til hendes lejlighed, bemærker Güler Yagci.

Koordinator Güler Yagci var på forhånd
noget nervøs før den første sammenkomst i
Houlkærs nye Familieklub, men alle betænkeligheder viste sig hurtigt at være ubegrundede. ”Det blev en pragtfuld aften”,
fastslår hun uden omsvøb.

Julelys tændes 27. november
Hvad enten vi vil det eller ej, er der ingen
vej udenom: Julen nærmer sig med hastige
skridt – med alt hvad det i øvrigt indebærer
af traditioner, fristelser og årstidsbestemte
musikalske udfoldelser.
En stadig mere populær tradition i Houlkær er tændingen af bydelens fælles juletræ, som også i år kommer til at knejse på
pladsen foran Houlkær Bageri.
Julelysene tændes fredag 27. november kl.
16, og der vil som sædvanligt være julesang, glögg, saftevand og æbleskiver at
varme sig på.
12

Nærmere oplysninger om arrangementet
følger i løbet af november på de digitale
medier.
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Julemarked

Søndag d. 29/11
Kl. 10-14

I aktivitetshuset ved siden af kirken
Der kan købes dekorationer, strik, kort
og mange andre spændende ting.
Der sælges æbleskiver, gløgg, kaffe og
sodavand.

I tombolaen
har du chancen for at
vinde en gevinst eller to.

Hvis du vil have en bod
kontakt Charlotte Lund
tlf. 2460 3896

Vi glæder os til at se dig
13
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Frisør efterlyser kunder
”Super god og billig frisør. Kan virkelig
anbefales”.
”Virkelig dygtig frisør!!! Salonen er åben
og lys og behagelig. Jeg følte mig velkommen og i det hele taget en god oplevelse.”
”Fantastisk oplevelse i salonen i dag, enestående klippeteknik suppleret med arabisk
flair for detaljen. Jeg er kunde for livet”.
Det skorter unægtelig ikke på rosende
kommentarer på Facebook, når det gælder
Hassan Fadal Husseini og hans salon
”Houlkær Herre Frisør og Barber”, som
siden juni i år har tilbudt klipninger i Houlkærcenteret.

14

Alligevel lægger indehaveren ikke skjul på,
at der meget gerne snart skal flere kunder i
butikken, hvis salonen skal overleve på sigt.
- Hvis herrerne i Houlkær i øvrigt ønsker, at
der fortsat skal være en frisørsalon i Houlkærcenteret, så er det nu, de skal overveje
at få en ny frisure.
- Som det går nu, bliver jeg desværre nødt
til at lukke ved slutningen af året, lyder den
ærlige melding fra Hassan Fadal Husseini.
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Kig indenfor på gymnasiet
Viborg Gymnasium og HF åbner dørene til vores nye bygning
Tirsdag 15. december kl. 16.30 giver vi
interesserede en mulighed for at besigtige
Viborg Gymnasium og HF’s nyeste tilbygning fra 2014.
Bygningen modtog hædrende omtale fra
Viborg Byråd i september 2015 for videre-

førelsen af Friis og Moltkes stolte arkitekturtradition.
Vi viser rundt og fortæller om ideerne bag
bygningen.
Arrangementet er gratis og slutter med
æbleskiver og gløgg.
Tilmelding på 86671533 eller på vghf@
vghf.dk senest fredag 11. december.
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Næsten ligesom at være til byfest
Kombineret haljubilæum og Houlkær-løb har givet mod på ”noget lignende” i 2016
Det vil da næsten være en skam, hvis der
skal gå 25 år, inden hallen og Houlkærskolens SFO igen går sammen om at invitere
små og store i Houlkær på ”mini-løbebyfest”.
Nogenlunde sådan kan man vist sammenfatte holdningen hos de hovedansvarlige
oven på årets kombinerede Houlkær-løb og
haljubilæum torsdag 10. september.
- Vi kan selvfølgelig ikke fejre hal-jubilæum
hvert år. Men selve ideen om, at flere parter
i fællesskab løfter arrangementet til et lidt
højere niveau. Den, synes jeg da afgjort,
er værd at bygge videre på, erklærer halformand Jens Johansen.
Samme positive toner lyder fra de to
hovedarrangører af Houlkær-løbet, Thomas
Andersen og Søren Møller Christensen fra
Houlkærskolens SFO.
- Selvfølgelig vil der altid være små detaljer, som der måske kan pyntes på. Men det
overordnede set up – og samarbejdet med
hallen og bydelsmødrene m. fl. Det var da
helt klart med til at give arrangementet en
ekstra positiv drejning.
- Når flere aktører spiller sammen, bliver
resultatet – alt andet lige – et noget større
arrangement, end vi selv havde kunnet
stable på benene, konkluderer de to SFOpædagoger.
En sjovere rute
Omkring 700 glade løbere stillede til start
i 2015-udgaven af Houlkær-løbet, og i alt
skønner Jens Johansen at mindst 1000
mennesker var samlet i og omkring Houl16

kærhallen før, under og efter anstrengelserne ude på løberuten.
Som en særlig fødselsdagshilsen til Houlkærhallen – og til området i øvrigt – havde
løbsarrangørerne i år tilrettelagt en noget
anderledes løberute, der bl. a. førte løbsdeltagerne forbi det nye madpakkehus
i Granada-skoven og ind gennem både
Houlkærvænget og den jubilerende idrætshal.
- Om det også lige bliver den rute, vi vælger
i 2016, har vi endnu ikke taget stilling til,
men på mange måder synes vi egentlig, at
den nye rute var både bedre og sjovere end
den traditionelle.
- Gymnasiestien fungerede fint som startog opløbsstrækning. Skum-poolen i tunnelen var et sikkert hit – tydeligvis også hos
mange af de voksne løbere. Og så vil det da
vist også være dumt ikke at holde fast i at
lade en cyklist føre feltet an.
- Det var helt klart medvirkende til, at der
nærmest ikke var nogen, der løb forkert,
selv om rundstrækningen ellers var ny
for de fleste, vurderer Thomas Andersen
og Søren Møller Christensen, som ude på
ruten blev bistået af en større flok SFOkolleger og andre frivillige hjælpere.
Net lille overskud til HIF
”Hjemme” i start- og målområdet ved
Houlkærhallen var det borgmester Torsten
Nielsen, der i anledning af haljubilæet var
blevet inviteret til at holde åbningstale og
skyde Houlkær-løbet 2015 i gang.
Efter løbet stod Houlkærs unge fodbold-
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talenter i kø for at udfordre de fire VFFsuperligaspillere: Marcel Rømer, Jeppe
Grønning, Jacob Egeris og Alhaji Gero på
den indhegnede kunstgræsbane ved hallen.
Aktivitetstilbuddene omfattede også en
lille skaterpark, hvor man kunne udfolde
sig på sit skateboard. Engagerede unge
dansere fra Dance Project i Viborg gav en
kort – men tempofyldt – danseopvisning.
DJ Morten Sørensen og ”Come Together”
v. Ditte Benveniste sørgede henholdsvis for
musik og vitaminrig juice.
En af de oprindelige ”idémænd” bag Houlkærhallen, Hans Erik Lund, bidrog med en
personlig beretning om hallens historie fra
idé til virkelighed.
Og så var der i øvrigt rig mulighed for at
sidde at hygge sig med en grill-pølse, en

fadøl eller en sodvand på hallens p-plads
i det smukke sensommervejr, som dårligt
kunne have været mere ideelt til lejligheden.
- Mange valgte heldigvis at blive hængende i området, længe efter at selve
Houlkær-løbet var slut, og dermed var der
også ganske godt gang i salget af pølser og
drikkevarer.
- Selv om vi bevidst havde sat priserne
lavt, blev der alligevel cirka 3200 kroner i
overskud til ungdomsarbejdet i Houlkær IF,
noterer hal-formand Jens Johansen.
Læs mere om Houlkærløbet/haljubilæet –
og se mange flere billeder fra arrangementet – på www.houlkaerportalen.dk

Omkring 700 små og store løbere stillede til start i Houlkær-løbet 2015 – og mange af dem
blev hængende i start- og målområdet længe efter, at de var kommet i mål. Ret meget tættere kommer man nok ikke i Houlkær på en egentlig ”byfest”.
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Klar til en ny Nisse Cup
Endnu et vellykket julestævne kan forhåbentlig give råd til et – stærkt tiltrængt - nyt
lysanlæg i Houlkær i løbet af 2016
December og Nisse Cup i Houlkær.
Gennem snart mange sæsoner har det
været to - nærmest uadskillelige – størrelser, og dét bliver der heller ikke ændret på
i 2015.
Fredag 11., lørdag 12. og søndag 13.
december fløjtes der igen op til indendørs
fodboldstævne i Houlkærhallen. I år under
overskriften Nykredit Nisse Cup.
Efter et lille dyk i deltagerantallet i 2013
var der i fjor atter fremgang at spore for
Houlkær IFs traditionsrige børnefodboldturnering for drenge og piger i alderen
6-12 år.
Omkring 130 hold var i aktion på halgulvet i Houlkær – fordelt over tre dage og
cirka 27 timer – og det er noget nær det
maksimale, arrangørerne kan håndtere på
en weekend.
I år er der eksempelvis allerede indløbet tilmeldinger fra Horsens, Holstebro, Kristrup
og Hatting-Torsted, og dét styrker forhåbningerne om, at Nisse Cup’en også i 2015
kan melde omtrent ”fuldt hus”.
- Vi føler selv, vi har et rigtig godt koncept
med pebernødder, tombola, julemusik – og
masser af julestemning. Og det lader det da
heldigvis også til, at der er en masse andre,
der synes.
- Nisse Cup-weekenden er på mange måder
både en sjov – og en rigtig god – weekend.
- Men det er unægteligt også en weekend,
hvor vi som værtsklub får brugt en masse
energi – og en masse frivillig arbejdskraft,
bemærker HIF-formand Dorte Sigvardsen.
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Brug for alle gode kræfter
Sidste år var opgaverne fordelt på et halvt
hundrede trænere, forældre og bestyrelsesmedlemmer.
Denne gang er den erklærede ambition at
få endnu flere aktivt engageret som tidtagere, dommere, tombola-bestyrere mv.
Til en start er stævneudvalget i år udvidet
fra tre til fem personer – og hver enkelt
HIF-årgang er blevet bedt om at dække
vagterne i lige præcis dét tidsrum, hvor
årgangens egne spillere er i aktion.
- På den måde lykkes det forhåbentlig i år
at få fordelt arbejdsopgaverne, så det bliver
nogenlunde overkommeligt for alle.
- Nisse Cup’en er helt i særklasse vores
største aktivitet i løbet af sæsonen.
- Til gengæld er det så også i den weekend,
vi virkelig har brug for forældrenes hjælp
og opbakning, appellerer Dorte Sigvardsen.
Lys forude
Hovedparten af overskuddet fra Nisse
Cup’en er øremærket til et nyt – og stærkt
tiltrængt – lysanlæg på fodboldbanerne
ved Houlkærhallen.
Et projekt, som HIFs fodboldudvalg endegyldigt håber at kunne realisere i 2016,
efter at udvalget nu igennem flere sæsoner
har lagt penge til side til formålet.
- Specielt i de seneste to-tre år har lysanlægget i Houlkær været utrolig ustabilt.
- Kondensatorerne er ved at være slidte, så
vi jævnligt må have en elektriker ud for at
skifte sikringer.
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- Og selv når lyset virker, kan det vanskeligt
lyse træningsbanen op, konstaterer Dorte
Sigvardsen.
På den baggrund glæder hun sig også over,
at Viborg Kommune tilsyneladende er parat
til at ville være med til at finansiere et nyt
– og bedre – lysanlæg i Houlkær.
- Selv om der nu er kommet en ny, oplyst
kunstgræsbane i Overlund, ser vi selvfølgelig fortsat gerne, at vore ældste spillere
i Eastside Viborg bevarer tilknytningen til
Houlkær.
- Men så længe vores lysanlæg i Houlkær i
øvrigt er så ustabilt, som det er, bliver det
let til, at al vintertræning for de ældste

årgange kommer til at foregå i OGF-regi,
bemærker Dorte Sigvardsen.
Julebold for de unge
Netop Eastside Viborg har gennem snart
flere sæsoner afviklet sit eget ungdomsfodboldstævne – typisk i weekenden efter
Nisse Cup’en i Houlkær.
Stævnet for U13-U19-årgangene afvikles i
år fra fredag 18. til søndag 20. december
med stævnecentrum i Overlund – men evt.
også med kampe i Houlkærhallen. Hvis deltagerinteressen i øvrigt viser sig at være lige
så stor i 2015, som den var dét i forbindelse
med sidste års Eastside Viborg Cup.

Nissepiger, pebernødder og julemusik har gennem alle årene været vigtige ingredienser i
forbindelse med Nisse Cup’en i Houlkær, og dét kommer utvivlsomt heller ikke til at fornægte sig i 2015.
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Multisal – nu snart med spejle
Efter et par års fravær er zumba’en atter tilbage i Houlkær
Zumba-feberen hærger stadig i Houlkær –
om end ikke helt på samme niveau, som da
fænomenet holdt sit indtog i 2010.
Efter et par års fravær er discipliner som
tabata, toning og zumba fitness nu igen
tilbage i Houlkærhallen, efter at de to
Movitaz-krudtugler, Susanne Knudsen
og Sara Rosborg Lagoni, pr. 1. september
valgte at forlægge deres Viborg-aktiviteter
fra Palæ og til Houlkærhallens og Klub
”Gårdens” fælles multisal.
- Mange af vore holddeltagere er selvfølgelig flyttet med nede fra byen, men heldigvis
er der da også nogle af de gamle kendinge
fra Houlkær, der er vendt tilbage, efter at vi
nu igen tilbyder træning i Houlkærhallen.
- Det er superskønt, erklærer den ene halvdel af Movitaz-duoen, Susanne Knudsen.
Movitaz regererer indtil videre i multisalen i
Houlkær mandag, onsdag og lørdag.
Mandag byder programmet først på en
times toning efterfulgt af en times zumba
fitness.
Onsdag står der tabata og zumba fitness på
programmet, og lørdag formiddag går det
ligeledes løs med en times zumba fitnesstræning.
Susanne Knudsen og Sara Rosborg Lagoni
er overordnet rigtig godt tilfredse med træningsfaciliteterne i Houlkærs nye multisal.
Dog har de et varmt ønske om, at multisalen inden længe kan blive forsynet med
et antal spejle, så holddeltagerne får lettere
ved at følge deres egne og – ikke mindst instruktørernes bevægelser.
Et ønske, som Houlkærhallen nu ifølge hal20

formand Jens Johansen er godt i gang med
at forsøge at opfylde.
- Spejle er ikke bare en vigtig del af zumba
fitness-kulturen, men de vil garanteret
også kunne være anvendelige i forbindelse
med andre former for dans. Og måske også
i forbindelse med forskellige former for
kampsport.
- Derfor tror vi også på, at det kan være en
rigtig god investering at få installeret spejle
i multisalen.
- Vel at mærke en slags spejle, som ikke
bare går itu, hvis de bliver ramt af en fodbold eller en basketball.
- Der skal selvfølgelig fortsat være mulighed for, at børnene på Fritidsgården kan
bruge salen til boldspil - og hvad de ellers
hidtil har brugt multisalen til, understreger
Jens Johansen.

Efter et par års fravær er de to Movitazkrudtugler, Susanne Knudsen og Sara
Rosborg Lagoni, nu igen tilbage i Houlkærhallen. I første omgang med tilbud om
toning-, tabata- og zumba fitness-træning.
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Den amerikanske arv
Forleden dag kom jeg tilfældigvis til at se
filmen ”I nattens hede” (1967) i TV. Jeg
havde set den før, men jeg syntes egentlig
godt, at den kunne tåle et gensyn.
Den sorte politimand Virgil Tibbs, spillet af
Sydney Poitier, kommer til en lille racistiske sydstatsby, hvor han møder den hvide
politimand Gillespie, spillet af Rod Steiger.
Gillespie er en brovtende, tyggegummignaskende politimand fuld af fordomme, som
nu skal arbejde sammen med den elegante
og velformulerede storbymand om opklaringen af et bestialsk mord. Det bliver ikke
noget nemt samarbejde og Tibbs´ tålmodighed bliver sat på prøve adskillige gange.
Det er en film fuld af ubehag og en snigende angst, men samtidig er det en kriminalhistorie med en overraskende slutning.
På smukkeste vis fletter kriminalhistorien
sig sammen med det racediskriminerende
aspekt, hvorved en særdeles helstøbt film
toner frem. Fra start til slut spørger man sig
selv: kommer Tibbs mon levende derfra?
Sidney Poitier spiller rollen helt formidabelt, og det samme gør Rod Steiger, som
modtog en Oscar for sit skuespil.
Biblioteket har ikke filmen, men den kan
skaffes fra et andet bibliotek. Dog har vi
lydsporet til filmen med Quincy Jones.
Har man lyst til at se andre film omhandlende racediskrimination i USA kan jeg
varmt anbefale ”Dræb ikke en sangfugl”
(”To kill a mockingbird”) fra 1962, (se
omtale af bogen senere) og “Niceville”,
som skildrer de sorte tjenestepigers liv hos
det hvide borgerskab i Mississippi i 1962.
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Begge film kan lånes på biblioteket.
“Farven Lilla”, “12 years a slave” og ”The
Butler” er også anbefalelsesværdige film.
De kan alle tre lånes på biblioteket eller ses
gratis på http://www.filmstriben.dk
Racediskrimination er desværre stadig
et aktuelt tema, som giver stof til både
bøger og film. Harper Lee har fået livsvarig berømmelse med bogen ”Dræb ikke en
sangfugl” (”To kill a mockingbird”), som
netop er blevet genudgivet. Den udkom
i 1960 og er blevet solgt i over 40 mio.
eksemplarer – den næstmest solgte bog i
USA efter Bibelen. Harper Lee vandt Pulitzer-prisen for romanen.
Bogen foregår i 30´erne og handler om
en af byens mest respekterede borgere,
den hvide sydstatsadvokat Atticus Finch,
der tager en sort mands sag, uden at få
betaling for det. Den sorte mand er blevet
anklaget for voldtægt af en hvid kvinde, og
sagen er dermed nærmest afgjort, til trods
for mandens åbenbare uskyld. Historien er
fortalt gennem Atticus´ to børn Jem og
Scout, som ser faderen kæmpe for retfærdighed, hvilket skaber en hadsk stemning
hos mange i den hvide befolkning. Der er
meget den 9-årige Scout ikke forstår, og
bogen slutter med at hun må sande at
verden ikke kun er god, og at retfærdigheden ikke altid sejrer.
Har man lyst til at læse andre bøger i
genren, kan jeg anbefale: Sue Monk Kidd:
”Fødselsdagsgaven”, som foregår i South
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Carolina i 1803. Slaveriet har kronede dage,
og da 11-årige Sarah får en slave i fødselsdagsgave nægter hun at tage imod gaven,
som er den jævnaldrende pige Hetty. Sarah
går ikke ind for slaveri, og på mystisk vis
får de to piger et mere venskabeligt forhold
til hinanden. Efterhånden som de bliver
ældre, forandrer de sig begge meget. Sarah
bliver en foregangskvinde mod slaveriet,
mens Hetty og hendes mor lever under det.
Romanen er baseret på en virkelig person,
Sarah Grimkè, som levede på det tidspunkt,
så noget af historien er sand.
Anne-Mette Myrhøj

Houlkær Bibliotek tilbyder IT-hjælp
Houlkær Bibliotek tilbyder IT-hjælp hver mandag, tirsdag og torsdag
mellem kl. 15 og 17. Husk at bestille tid på tlf.: 8787 3460.
Alternativt har hovedbiblioteket Netværksted alle onsdage ml. kl. 15 og 18.
Ingen tilmelding nødvendig.
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Det trygge valg
Mange åndede lettet op på Houlkærskolen, da det midt i september stod klart, at det
bliver souschef Pernille Lilliedahl, der afløser Ole Birch på posten som skoleleder
”Nå, men, så går der jo nok ikke ret lang
tid, inden du finder dig et nyt job på Vejlekanten”.
Sådan var der mange, der sagde, da Houlkærskolens souschef Pernille Lilliedahl for
fem år siden valgte at flytte fra Viborg og
tilbage til Jelling, hvor hun har sine rødder.
Selv har Pernille Lilliedahl aldrig seriøst

tænkt på at skifte job – for dermed slippe
for den 2 ½ time lange, daglige køretur op
og ned langs med Hærvejen.
Tværtimod har hun nu – på det nærmeste
– forpligtet sig til at blive ”hængende” i
endnu en årrække, efter at hun netop er
blevet udnævnt til at afløse Ole Birch i stillingen som skoleleder.

Med et samlet elevtal omkring de 700 begynder det efterhånden at knibe med pladsen på
Houlkærskolen. På den baggrund glæder skoleleder Pernille Lilliedahl sig også til, at skolens
nye tilbygning forhåbentlig kan stå færdig i løbet af foråret. Som det kan ses af billedet
har cykelskurene syd for skolen allerede måttet vige pladsen for den kommende skolefløj.
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- Efter i alt 13 år på Houlkærskolen er
skolen ”gået i blodet” på mig.
- Skolen er – i mine øjne – noget helt specielt, og derfor er jeg også utroligt glad for,
at jeg nu som ny skoleleder kan være med
til at sikre, at arbejdet kan fortsætte i den
samme gode ånd som hidtil. Og at skolen
i øvrigt kommer sikkert ”i havn” med den
nye skolereform.
- Fornyelse er godt – men en vis kontinuitet er nu heller ikke nogen skade til oven
på et år med rigtig mange forandringer i
folkeskolen, bemærker Pernille Lilliedahl.
Nervepirrende forløb
Den nye skoleleder var på forhånd helt
afklaret med, at hun som ansøger til skoleleder-stillingen vanskeligt kunne se sig selv
fortsætte som næstkommanderende under
en ny chef.
Og i det hele taget lægger Pernille Lilliedahl ikke skjul på, at det har været et
nervepirrende forløb – fra skolelederjobbet
blev slået op før sommerferien, og indtil
ansættelsesproceduren var endeligt afsluttet midt i september.
- Det var da unægteligt temmelig specielt at se andre ansøgere blive vist rundt
på skolen – og så selv være sat mere eller
mindre ud af spillet.
- Men heldigvis har jeg gennem hele processen oplevet en rigtig stor opbakning her
på Houlkærskolen.
- Ja, i virkeligheden var det på kraftig
opfordring fra medarbejderne, at jeg overhovedet besluttede mig for at gå efter
skolelederstillingen, bemærker Pernille Lilliedahl, der oprindelig indledte sin karriere
på Houlkærskolen som SFO-leder.
I sig selv var det temmelig usædvanligt,

at hun med sin lærer-baggrund og en
fortid som pædagogisk konsulent og afdelingsleder i en kommunal børn- og ungeforvaltning blev ansat som leder af en
skolefritidsordning.
- Men det er jo netop noget af det specielle
ved Houlkærskolen.
- Skolen har stort set altid haft tradition for
at kigge mere på personlige kompetencer
end på faggrænser, fremhæver Pernille Lilliedahl.
Fokus på læringen
Som souschef med særligt ansvar for bl. a.
økonomien har hun i de senere år indgået
i et triumvirat bestående af Ole Birch som
skoleinspektør og Finn Højly Bugge som
pædagogisk leder og ansvarlig for specialundervisningen.
Men om det også bliver ledelsesstrukturen
på Houlkærskolen fremover – det er noget
af dét, som i øjeblikket er oppe til seriøs
overvejelse.
- Tankerne går på, om der måske er nogle
af de administrative opgaver, vi kan drosle
lidt ned på – så vi i stedet kan bruge flere
ledelsesressourcer i selve undervisningen.
- Helt konkret tænker vi på, om det er en
administrativ stilling, vi skal slå op – eller
om vi måske i højere grad har brug for en
fagteam-lederfunktion ude i klyngerne.
Evt. fordelt på flere af de dygtige medarbejdere, som vi i forvejen har ansat på
Houlkærskolen, nævner Pernille Lilliedahl.
Under alle omstændigheder annoncerer
hun, at der i de kommende år bliver endnu
mere fokus på elevernes læring.
- Det seneste år har det i høj grad handlet
om indkøring af den nye skolereform.
- I år to og tre bliver hovedopgaven at
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få sat fuld turbo på læringsdelen – og få
opstillet nogle synlige læringsmål for den
enkelte elev.
- Eleverne på Houlkærskolen præsterer
generelt rigtig godt i dag. Men ambitionen
er helt klart, at vi inden for en overskuelig
årrække gerne vil kunne fremvise endnu
bedre resultater. Uden at vi derved giver
køb på trygheden og trivslen, som traditionelt altid har været skolens varemærke.
- Børn, der lærer noget, er typisk også de
børn, der trives bedst, bemærker Pernille
Lilliedahl.
Et af midlerne til at højne elevernes faglige
udbytte af undervisningen kan f. eks. være
såkaldte ”turbohold”. Intensive undervisningsforløb, hvor en mindre gruppe elever
over en kortere periode bliver opgraderet
inden for bestemte fag.
For andre elever kan indsatsen måske bestå
i et udvidet samarbejde med Overlund
Skole og Viborg Gymnasium og HF.
- Og i det hele taget skal vi have kigget på,
hvor vi evt. kan optimere undervisningsindsatsen. Hvad virker – og hvad virker ikke?
Og kan vi evt. med fordel operere med en
rød tråd i forhold til valget af undervisningsmaterialer, nævner Pernille Lilliedahl.
Lyset tilbage i øjnene
Selve den nye skolereform ser den nye skoleleder i Houlkær som sådan ingen problemer i.
Dét, der har skabt turbulensen, har i ifølge
Pernille Lilliedahl primært været sammenkoblingen af reform og nye arbejdstidsregler, men også på dét punkt føler hun
alt i alt, at Houlkærskolen er sluppet fint
igennem det første år med de nye, politisk
fastsatte rammer for undervisningen.
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- Vi har på Houlkærskolen lagt stor vægt
på tillidsvækkende sparring - og på at sikre,
at den enkelte medarbejder både er blevet
set og hørt.
- Med dét resultat at vi nu igen kan se, at
lyset er ved at vende tilbage i øjnene på
lærerne, vurderer hun.
Tilbage står fortsat en stor udfordring med
at få implementeret de nye, længere skoledage på en måde, som er også til at kapere
for eleverne.
Problemet er ifølge Pernille Lilliedahl størst
på mellemtrinet, hvor eleverne nu to dage
om ugen går i skole helt indtil kl. 15.30.
- Det har helt klart været en hård overgang
for nogle af vore 4. og 5. klasse-elever, og
det er da afgjort også et område, hvor vi
endnu ikke er færdige med at øve os på
Houlkærskolen, erkender hun.
I bestræbelserne på at højne værdien af de
obligatoriske lektiecaféer i ydertimerne har
skolen bl. a. hentet nogle af sine ”gamle”
lærere ind som ekstra lektiehjælpere.
Og som noget af det seneste har skolen
– efter udtrykkeligt ønske fra elevrådet –
etableret særlige ”stillerum”, hvor eleverne
kan føle sig sikre på, at der ikke er for
mange forstyrrende elementer, når de skal
lave deres hjemmearbejde.
Ikke nogen gps
Hvor Ole Birch i høj grad var en udadvendt
leder, der både var synlig i skolelederforeningen, i Initiativgruppen Houlkær og i
Viborgs politiske liv, ser Pernille Lilliedahl
det snarere som sin opgave at arbejde på
de indre linjer.
- Jeg skal være med til at udstikke en retning, sætte rammerne og sørge for, at økonomien er i orden. Men jeg er afgjort ikke

HOULKÆRSKOLEN
nogen gps, der i hvert eneste vejkryds skal
fortælle lærerne, om de skal dreje til højre
eller venstre.
- Mit arbejde kommer for en stor del til
at bestå i at kaste bolde op i luften – i
bevidstheden om, at der på Houlkærskolen
som regel altid står kompetente medarbejdere parat til at gribe dem, bebuder hun.
Personligt klarer Pernille Lilliedahl sig
også fint uden gps på de daglige køreture
mellem Jelling og Houlkær.
Ofte er det netop i bilen, hun får nye ideer
og udtænker nye strategier.
Og er der endelig et aftenmøde på skolen,
som trækker ud, har hun en fast aftale med
et lokalt Bed & Breakfast-logi, hvor hun
kan overnatte, når tilfældet kræver dét.

Den nye skoleleder var selv på forhånd en
smule spændt på, om det i ansættelsesprocessen ville blive et handicap for hende, at
fødselsattesten siger 60 år.
Men nu da det heldigvis ikke kom til at
spille nogen afgørende rolle, har hun ikke
tænkt sig at ”løbe af pladsen” lige med det
første.
- Jeg bliver med sikkerhed ikke i jobbet, til
jeg fylder 70. Men hvis alt ellers går, som
jeg håber, så er seks år nok et meget godt
bud.
- Det kan forhåbentlig være med til at
skabe den fornødne ro og tryghed hos både
lærere, elever og forældre i en situation,
hvor folkeskolen ellers generelt har været
præget af mange store forandringer, håber
Pernille Lilliedahl.
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Dårligt vejr findes ikke
Efteråret står for døren, hvilket markerer
en af de klareste overgange i SFO´ens årsforløb. T-shirts bliver byttet ud med den
varme jakke, sandaler og kondisko viger
pladsen for støvler og praktisk fodtøj,
og der bliver skruet en ekstra tand op på
hygge-barometeret.
Aktivitetskalenderen kommer ligeledes til at
bære præg af efterår. De dage, hvor vejret
tillader det, vil vi selvfølgelig fortsætte med
at spille rundbold, fodbold osv., men der vil
blive lagt større fokus på de kreative sider
samt muligheden for at benytte hal og
gymnastiksal. Vi må dog ikke glemme, at
efteråret udendørs også er en fantastisk tid,
hvis man er klædt på til det, og vores nye
”ud-af-huset-tirsdag” vil bestemt ikke vige
for vejrets lune. Vi håber derfor på regntøj,
skiftetøj og varme jakker rundt omkring i
garderoberne.
I SFO betyder de kolde måneder ligeledes,
at Vampyren vender tilbage! Muligheden
for et hyggeligt gys finder sted den sidste
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fredag hver måned, hvor vampyrlegen som
regel kører til kl. 15.00. I er selvfølgelig
velkomne til at spørge om yderligere info
– hvis i tør 
Efterårets indtog markerer desuden, at 0.
klasserne nu har været i skole og SFO et
godt stykke tid. Det betyder, at mulighederne for at færdes rundt på området
udvides en smule, og i den forbindelse er
vi rigtig glade for at have en stor portion
hjælpelystne 1. til 3. klasser, der altid er
klar til at guide de små.
På falderebet vil vi gerne gøre opmærksom
på dette års juleklippedag, hvor børnene
i SFO´en kan tage deres forældre med til
en hyggelig eftermiddag. Datoen er sat til
tirsdag d. 8. december, og der vil bl.a. være
mulighed for at besøge bolche og dekorationsværkstederne. I det kommende kalenderår afholder vi også bedsteforældredag,
så ingen i familien går glip af noget 
Mvh SFO

Mandag - fredag fra.............................kl. 05.30 til 17.30
lørdag, søndag og helligdage fra ........kl. 06.00 til 16.00
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En glad organist
– helt nede på gulvet
Maja Simonsen (34) nyder sit nye job i Houlkær
– og ikke mindst den tætte kontakt med menigheden
- Jeg tager somme tider mig selv i at sidde
og kigge ud af vinduet, mens jeg øver på
orglet. Det er unægteligt noget helt andet
end at sidde på en lille afsats oppe under
loftet…
Begejstringen i stemmen er umiskendelig
hos Houlkær Kirkes nye organist, 34-årige
Maja Simonsen.
Indtil for nylig stod hun for kirkemusikken
i nabosognene, Asmild og Tapdrup. Et job,
som hun i bund og grund også var rigtig
glad for. Så glad, at hun i første omgang
undlod at søge, da Houlkær Kirke før sommerferien annoncerede efter en ny organist
som afløser for Jens Chr. Hansen.
Tilfældet ville imidlertid, at der heller ikke
var særlig mange andre, der lagde billet ind
på jobbet ved den lejlighed.
Derfor valgte menighedsrådet hen på sommeren at genopslå stillingen – og så kunne
Maja Simonsen alligevel ikke dy sig for at
gøre forsøget.
- Jeg har et par gange tidligere vikarieret heroppe i Houlkær og har altid godt
kunnet lide orglet og kirkerummet.
- Orglet har en rigtig god, afdæmpet klang,
som gør, at det er rart at synge til, og fremfor alt så nyder jeg at befinde mig nede
i gulvhøjde – og være i tæt kontakt med
menigheden. På en helt anden måde end
jeg har været vant til det i Asmild og Tapdrup.
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- Til en af mine allerførste søndagsgudstjenester var der en node, der var lige ved at
falde på gulvet. Jeg nåede selv lige at fange
den, men fornemmede ellers instinktivt, at
der lige bag min ryg sad en opmærksom
kirkegænger parat til at hjælpe.
- Det er sådan en oplevelse, der bekræfter
mig i, at jeg har valgt rigtigt.
- Og alt i alt er jeg bare rigtig glad for
den modtagelse, jeg indtil videre har fået
i Houlkær. Det må jeg sige, erklærer Maja
Simonsen med overbevisning i stemmen.
Ok med traditioner
Maja Simonsen er uddannet organist og
kordirigent fra det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, og i den lokale musikverden
er hun ved siden af sit kirkemusikalske virke
bl. a. kendt som dirigent for Viborg Kammerkor.
I det hele taget har kormusikken en stor
plads i hendes hjerte, og den nye organist
ser på den baggrund også spændt frem til
samarbejdet med de pt. to kor i Houlkær:
Pigekoret og voksenkoret.
- Begge kor kunne godt have plads til lidt
flere korsangere, men bortset fra dét så
glæder jeg mig over at komme til en kirke,
hvor der i forvejen er et rodfæstet kormiljø.
- Det var eksempelvis ikke tilfældet, da jeg
begyndte i Asmild og Tapdrup. Dér måtte
jeg selv i gang med at bygge korarbejdet op
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helt fra bunden, bemærker Maja Simonsen.
Specielt her i perioden op mod jul er korarbejde præget af temmelig mange traditioner, hvilket i sagens natur godt kan være
lidt af en prøvelse for en nyankommet dirigent, der mindst af alle har styr på, ”hvad
vi plejer”.
Som udgangspunkt har hun bevidst valgt
ikke at lave de store revolutioner fra dag 1.
- Pr. definition er der jo sådan set ikke
noget galt i at gøre tingene, ”som vi plejer”.
- Tværtimod kan det egentlig være ganske
rart og trygt lige til en start, og så må vi
ellers hen ad vejen se, hvad vi skal holde
fast i – og hvor det måske kunne være på
sin plads med lidt fornyelse, nævner Maja
Simonsen.
Korte personalemøder
Første gang, menigheden i Houlkær kunne
opleve den nye organist i en koncertsammenhæng, var i forbindelse med Allehelgensgudstjenesten 31. oktober.
Her stod Maja Simonsen i spidsen for
Viborg Kammerkor, mens det i stedet var
forgængeren, Jens Chr. Hansen, der tog sig
af orgel- og klaver-akkompagnementet.
Sin egentlige koncertdebut som orgelsolist i Houlkær Kirke får Maja Simonsen
først i løbet af februar.
Inden da står der en travl december på programmet – og derudover er der naturligvis
stadig en masse nye ting i Houlkær, som
den nyansatte organist lige skal vænne sig
til.
Noget af dét, der har slået Maja Simonsen,
siden hun tiltrådte i sit nye job 1. oktober,
er den store frivillige indsats, der præger
menighedsarbejdet i Houlkær.
Et andet karakteristisk træk er, hvor hur-

tigt det går med at få afviklet personalemøderne.
- Jeg har vist endnu ikke været til et møde
her i Houlkær, som har strakt sig over mere
end en time, og dét, tror jeg, hænger tæt
sammen med den måde, kirken er bygget
på.
- Præster, sognemedhjælper, organist,
kordegn og kirketjener. Alle løber jo alligevel på hinanden i det daglige, og så er
der straks ikke nær så meget at snakke om
på de officielle personalemøder, bemærker
Maja Simonsen, der – når hun ikke er på
job i Houlkær – bor i Almind sammen med
sin mand, Erland, og parrets søn på to år.

Orglets afdæmpede klang i Houlkær var
noget af dét, der til sidst fristede Maja
Simonsen til at søge organiststillingen i
nabosognet. Men først og fremmest glæder
hun sig over, at hun nu som organist i
Houlkær er i niveau med menigheden –
med de spontane reaktioner fra kirkegængerne, som det ind imellem afstedkommer.
31

HOULKÆR KIRKE

SOGNEARRANGEMENTER
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.
Martin A. Hansen og Evangeliet
torsdag den 14. januar kl. 14.30
Ved Ole Juul, tidligere sognepræst i Ødum-Hadbjerg
pastorat, nu skribent og foredragsholder. Forfatter til
bøgerne "En kilde", "Den tavse Gud - en læsning af
Heretica", Eftertanker", "Nye eftertanker", "Fortællingen
om Martin A. Hansen og Heretica" og "At være til stede".
Foredraget er dels en fortælling om en af det 20. århundredes betydeligste forfattere, dels en gennemgang af
nogle af Martin A. Hansens kendteste noveller, bl.a.
"Agerhønen" og "Høstgildet" - altsammen i et forsøg på
at skildre forfatterens syn på det kristne evangelium.
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Filmaften: "Stille Hjerte”
– en film af Bille August
torsdag d. 28. januar kl. 19.00
Film bliver bedre, når vi ser dem sammen! Så
kom og se en rigtig god film i Houlkær Kirke.
Efter filmen tager vi en kop kaffe sammen, og så åbnes der for samtale om filmen og de
emner, som den bringer op.
Filmomtale:
Søstrene Sanne (Danica Curcic) og Heidi (Paprika Steen) tilbringer en sidste weekend
sammen med moren Esther (Ghita Nørby), der lider af en uhelbredelig sygdom. De to søstre
er som nat og dag, og den weekend, der skulle danne rammen om et sidste stille farvel til
moren, bliver en turbulent og følelsesmæssig prøvelse for dem alle. Gamle konflikter og
søstrenes forskellighed bliver udgangspunktet for en stigende tvivl om morens ønske om at
dø, og midt i alt dette opstår nye relationer blandt de familiemedlemmer, som ellers ikke har
meget tilfælles. ”Stille hjerte” er en smertelig og inderlig film om en families fælles krise,
men fortalt med hjerte, livsglæde og endda humor.
Guldaldercauseri
torsdag den 4. februar kl. 14.30
Guldaldercauseri ved Pia Dahl: Fra stinkende storby til mødet med komponister og andre
kunstnere.
Foredraget spænder vidt. Vi hører om tugt- rasp- og forbedringshuset, om stinkende smittefarer, kæresterier på kryds og tværs og ægteskaber mellem ældre kunstnere og ganske
unge piger. Desuden stifter vi bekendtskab med bl. a. Bertel Thorvaldsen, H. C. Andersen
og N. F. S.
Grundtvig, med kunsten og med musikken. Et hæsblæsende besøg i en tid som på mange
måder stadig har indflydelse på vores liv i dag.
To vestjyske nabopræster – en fortælling om Kaj Munk
og K. L. Aastrup
torsdag den 18. februar kl. 14.30
Ved Søren Lodberg Hvas, tidligere biskop i Aalborg Stift.
Fortællingen samler sig om en karakteristik af de to personligheder, deres forhold til deres sogne, deres forståelse
af hvad det indebærer at være præst, deres digteriske virke,
vedr. Kaj Munk skuespillene ORDET og KÆRLIGHED, vedr.
K.L.Aastrup enkelte udvalgte salmer. Sluttelig det spændte
forhold mellem de to nabopræster.
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FÆLLES SOGNEARRANGEMENTER
”Bonhoeffer? Teologen – for Helvede”
De seks folkekirker i Viborg inviterer til teologisk
voksenundervisning om den tyske teolog Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945).
I overskriften til årets foredragsrække er det vigtigt, at trykket lægges rigtigt. Akkurat som det er
tilfældet i hele den tyske teolog Dietrich Bonhoeffers liv og tænkning. Han valgte konstant at gå,
hvor gærdet var højst. Og han udtrykte sig, så man lytter og følger med. Ja, ”Efterfølgelse”
er ligefrem titlen på hans mest udbredte bog.
Efter den tidlige berømmelse på universitetet i tredivernes Berlin, fulgte da også helt andre
dage. Med fængsling, forhør og henrettelse, den 9. april – men i året 1945. Alligevel ser
Bonhoeffer selv en tydelig rød tråd i sit korte, men fyldte liv. Én, der har med Gud at gøre.
Som håbet for menneskets menneskelighed.
Det er denne røde tråd, foredragene over 4 aftner vil forsøge at gengive. Formen vil blive
den levende fortælling. Der behøves altså ingen andre forudsætninger for at være med end
lysten til at lytte. Fortælleren er stiftets teologiske medarbejder, Henning Thomsen.
Foredragsholderen Henning Thomsen har været ansat på universiteter i Danmark og udland
i 14 år; præst ved Ålborg Domkirke og rektor for Pastoralseminariet i Århus i 16 år. Han er
nu Stiftsteolog i Viborg og ekstern universitetslektor i Århus. Forfatter og medforfatter til
en lang række artikler og bøger, heriblandt ” Liv og konsekvens, Bonhoeffers teologiske arv”
(Aros 2013). Derudover er Henning Thomsen en erfaren underviser, formidler og folkelig
foredragsholder.
De fire forelæsninger ved Henning Thomsen
1. Den direkte vej til målet – Ringkjøbing Landbobank
onsdag den 13. januar kl. 19.30 i Sognegården ved Viborg Domkirke
Hvad er det, teologi kan, når den får os til at lytte? Jo, den beskriver det gammelkendte på
ny. Kaster et nyt lys over vores virkelighed, så den pludselig bliver ny og anderledes. Den
gør med andre ord en verden til forskel. – Sådan omtrent begyndte Bonhoeffer sin undervisning. Vi fortsætter.
2. Gud findes ikke !! .... Han finder os
onsdag den 27. januar kl. 19.30 i Sct. Margrethes Gård, Asmild sogn
Omdrejningspunktet i alt hos Bonhoeffer er tanken om, hvem Gud er. Og hèr er han både
overraskende og provokerende. Gud finder os et eneste sted, siger han. I vores liv med hinanden. Fordi han selv vælger at blive menneske.
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3. Personlig kristen er det sidste, man bliver alene
torsdag den 11. februar kl. 19.30 i Houlkær Kirke
Hvad er vi altså som mennesker? Hvor får vi vores identitet fra? Os selv eller de andre? Nogle
vil sige ”fra Gud” – men hvor er han, når verden så åbenlyst mener, udmærket at kunne
klare sig selv? Skal han så blot bringes i spil for at lukke de få huller i vores tilværelse, vi
endnu ikke har styr på? Eller er han virkelig ”midt i det hele”?
4. Kom som du er - og bliv som os?
torsdag den 25. februar kl. 19.30 i Sortebrødre Hus, Søndre sogn
Er løsningen så ”kirken” – måske ”menigheden” – som den mindre, udvalgte skare? Eller
bliver det ikke også for selvtilstrækkeligt. Men hvis det gør, hvad er der så tilbage? Ja – det
er det spændende!
Til hver aften medbringer Henning Thomsen et ark med nogle få kernecitater, så der også
er lidt håndgribeligt at tage med hjem.
Afsluttende foredrag ved skuespiller Caspar Koch
Tro, kamp og kærlighed
torsdag den 10. marts kl. 19.30 i Vestervang Kirkes mødesal
Skuespiller Caspar Koch er kendt for sine dramatiske fortolkninger, af f.eks. Markusevangeliet, disciplen Peter, Paulus og Kaj Munk. Han har også levet sig ind i Dietrich Bonhoeffers
liv og teologi og skrevet et stykke drama herom, hvori han bl.a. lader Bonhoeffer og Kaj
Munk møde hinanden. Dette stykke drama får vi ikke, men derimod Caspar Kochs foredrag
på baggrund af stykket om Bonhoeffers liv, tro, kamp og kærlighed.

KONCERTER
Julekoncert
lørdag den 5. december kl. 15.00
Viborg Musikskoles Strygerensemble, børne- og ungdomskor, Nykøbing Mors aspirant-og
pigekor, Vimuko og Houlkær Kirkes Pigekor er til denne koncert gået sammen om at spille
og synge så julestemningen kommer i topform. De medvirkende vil optræde både sammen
og hver for sig, ligesom der også vil være fællessange. Fri entré.
Syng Julen ind
lørdag den 19. december kl. 16.00
Kom og syng julen ind sammen med Viborg Koret, dir. Karl Alfred Petersen og Houlkær
Kirkes Kor, dir. og orgel Maja Simonsen.
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Julekoncert med Midtjysk Kammerkor
tirsdag den 15. dec. kl. 19.30
Midtjysk Kammerkor er et kor med ca. 25 rutinerede og
ambitiøse korsangere.
De vil synge en koncert med både kendt og mindre kendt
julemusik. På programmet står blandt andet to af franske
Poulencs julemotetter og Nordqvists dejlige svenske ”Jul,
strålande jul”, samt kendte danske julesalmer arrangeret
af Søren Birch, der også er korets dirigent. Entré: kr. 50,(unge under 25 år: kr. 25,-).
Nytårskoncert VoxBox og Sing4Fun
søndag den 10. januar kl. 15.00
For tredje år i træk vil VoxBox og Sing4Fun under ledelse af Pavlina Salehi og Anders Hjorth
Nielsen synge til nytårskoncerten i Houlkær Kirke. De to forgangne år har kirken været
fuldstændig fyldt, så kom i god tid - når kirken er fuld lukkes dørene.
Sing4Fun, der er et blandet rytmisk kor fra Viborg, består af knap 50 mænd og kvinder. De
synger sange af Michael Jackson, Tøsedrengene, Anne Linnet, Lis Sørensen, Shaka Loveless,
Sting og mange flere.
VoxBox er ligeledes et rytmisk koncertkor fra Viborg. Det består af 30 fantastiske sangerinder. Repertoiret er moderne popsange gerne med et lille twist i form af fx body percussion.
Houlkær Kirkes nye organist, Maja Simonsen vil spille lidt festligt musik på orglet undervejs
i koncerten. Menighedsrådet byder på kransekage og champagne i pausen, så vi sammen
kan ønske hinanden et godt nytår.
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Houlkær Gospel
lørdag den 16. januar kl. 16.00
Houlkær Gospelkor 2016 (160 korsangere) holder den traditionsrige workshop og synger et brag af en gospelkoncert under ledelse af Hans Christian Jochimsen.
Fri entré - der vil være indsamling til Menighedsplejen
(konfirmationshjælp)
Orgelkoncert
søndag den 28. februar kl. 12.30
Houlkær Kirkes organist Maja Simonsen sætter sig ved
tangenterne og spiller en halv times orgelkoncert efter
gudstjeneste og kirkefrokost. Hun vil fortælle lidt om
musikken, der blandt andet vil være af så forskellige komponister som Buxtehude og Arvo Pärt.

Houlkær Kirke
Odshøjvej 7a
Kristine Jersin 2427 9633
mail KRJE@KM.DK
Lotte Martin Jensen 29336409
LOMJ@KM.DK
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ANDET
Søndagsfrokost
søndag den 22. november, 13. december,
17. januar og 28. februar.
Mad smager bedre, når man har nogen at
dele den med! Og det behøver ikke hverken
at være særlig fin eller dyr mad. Det vigtige
er, at vi sidder sammen. I stedet for at gå
hjem og sidde hver for sig, så lad os sætte
os sammen bare en gang i mellem over et
enkelt og nemt måltid mad. Der bliver 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.
Adventsfest
lørdag den 28. november kl. 12.30
Nørklegruppen holder marked og sælger
både julegaver og julekager.
Vi spiser adventsmiddag.
Underholdning: ”adventsord”
Kaffe og æbleskiver.
Det koster 30 kr. at deltage.
Som tidligere år, kan man bestille en granbuket.
Tilmeldings- og bestillingsliste ligger i
våbenhuset, eller man kan kontakte Tove
Kallestrup på 20 86 11 58.
Luciaoptog
fredag den 11. december kl. 17
Luciaoptog i sognesalen med Houlkær
Kirkes Pigekor, der også synger et par julesange alene og sammen med tilhørerne.
Efterfølgende vil kirkens voksenkor servere
være varme æbleskiver og gløgg.

38

HOULKÆR KIRKE
De 9 læsninger
søndag den 13. december kl. 10.30
Medvirkende er læsere fra menigheden, kirkens kor, organist Maja Simonsen, liturg Lotte
Martin Jensen og en syngende forsamling.
Minikonfirmand
Minikonfirmand er et undervisningstilbud
til alle børn på 3. klassetrin.
Minikonfirmanderne mødes i kirkens lokaler onsdag eftermiddag fra kl. 14.15 til kl.
15.45. Første gang er den 7. januar. Det er
præsten, sognemedhjælperen og to hjælpelærere, der underviser minikonfirmanderne. Børnene hører bibelhistorie, lærer
salmer og sange, tegner og maler og leger
lege. Måske ser vi også en film eller tager
på en lille tur.
Minikonfirmandforløbet afsluttes med en
gudstjeneste for hele familien søndag d.
17. april kl. 10.30, hvor minikonfirmanderne opfører et lille kirkespil.
Tilmelding til minikonfirmand kan ske til
præsten i december måned. Børnene vil
modtage en indbydelse med posten.
Bidrag til forårsmarked 2016
Forårsmarkedet 2016 løber af stablen lørdag den 12. marts, og selv om vi først skal gennem
vinteren, er det tid til at begynde at forberede det. Der skal "nørkles", bages, samles ting
og sager til loppemarked, gevinster til amerikansk lotteri og tombola osv., osv.. Hvis du har
noget, som du kunne tænke dig at bidrage med, kan det afleveres i kirkens åbningstider
mellem kl. 9 og 13 undtagen mandag. Alt til loppemarked, tombola og amerikansk lotteri
modtages med tak. Og når vi kommer lidt længere frem ligeledes alle slags hjemmebag,
syltetøj, marmelade, honning m.v..
Hvis du kunne have lyst til at være med i Nørklegruppen, som mødes i kirken hver anden
fredag, kan du henvende dig til Tove Kallestrup på 20 86 11 58 og høre nærmere.
Overskuddet fordeles sædvanligvis mellem De grønne Pigespejdere, Kirkens Korshærs Varmestue i Viborg og et center for kvinder og børn i Centralafrika gennem det folkekirkelige
missionsselskab, Mission Afrika, og præsternes julehjælp.
Vi ser frem til en festlig dag. På forhånd tak for alle bidrag.
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Babysalmesang
Hver mandag, 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
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.
Da vi er mange, vil der formentlig være to hold året ud. Ring og forhør om tider til Tove
Kallestrup på 20861158 eller send en mail til tove@houlkaerkirke.dk.
Kælderhygge
Tirsdagene den 24. november, 26. januar og 23. februar.
Kælderhygge er et åbent fællesskab for familier med børn. Vi mødes i kirkens kælder og
begynder aftenen med et par sange mm. Derefter er der bibelhistorie/dukketeater, og som
regel er der også tid til at være lidt kreative. Vi synger godnatsang, inden vi spiser, så man
kan liste af, når man er færdig.
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.
Sang og bevægelse
finder sted i cafeen på Kildehaven tirsdage kl. 9.45 – 10.00 i de ulige uger, hvilket vil sige
den 17. november og den 1. og 15. december. Fra den 12. januar vil vi følge de lige uger.
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.
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.
Lørdag den 28. november kl. 12.30: Adventsfest med adventsord. Hertil skal man tilmeldes,
og man kan, som tidligere år, bestille en granbuket ved henvendelse til Tove Kallestrup.
20861158. Nørklegruppen holder adventsmarked.
Torsdag den 31. december kl. 19.00: Nytårsaften - husk tilmelding.
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Fredag den 22. januar er første gang i det nye år, og her efter mødes vi i de lige uger.
Det koster 30 kr. at deltage. Det er frivillige, som står for madlavningen, og vi har hårdt
brug for flere, der kunne tænke sig at røre i en gryde eller bage en kage. Kontakt gerne Tove
Kallestrup, 20861158. Kirkebil kan bestilles på samme nr..
Juleaften
Juleaftensdag er der hele tre julegudstjenester om eftermiddagen, så alle kan have en
mulighed for at deltage sammen med hele familien. Så er det endelig jul! Og fortegnet er
sat for en dejlig aften i familiens skød. Men vær opmærksomme på, at vi i år har rykket
gudstjenesterne lidt frem, således at der er julegudstjenester den 24. december kl. 13.00,
kl. 14.15 og kl. 15.30.
Nyhed: Julegudstjeneste for børnebørnefamilier juleaftensdag den 24. december kl. 11.00
En kort julegudstjeneste i børnehøjde med de kendte julesalmer, som børnene elsker og
julefortællingen fortalt i ord og billeder. Her kan selv de allermindste være med!
Julehjælp
December nærmer sig med alt, hvad det indebærer - også af udgifter!
Også i år vil der være mulighed for at søge julehjælp fra kirken.
Vores julehjælp er et tilbud til økonomisk trængte familier i Houlkær sogn med børn under
18 år.
Skemaer til ansøgning kan hentes i kirken i åbningstiden fra tirsdag den 1. dec. kl. 9.00.
Vi skal have det udfyldte skema tilbage senest den 15. dec. kl. 12.00.
Nytårsaften
Også i år bliver der mulighed for at holde nytårsaften i Houlkær kirke.
Vi samles til spisning kl. 19.00. Når vi har spist fortsætter aftenen med en blanding af
almindeligt samvær, lidt underholdning og naturligvis det uundværlige pakkespil.
Deltagerne bedes derfor medbringe en pakke til en værdi af ca. 10-15 kr.
Arrangementet slutter med deltagelse i gudstjenesten kl. 23.00.
Det er muligt at blive både hentet og bragt, hvis man skriver tydelig adresse og tlf. på tilmeldingslisten ;)
Deltagelse i spisningen koster 60 kr. pr. person.
Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 7. februar holder vi fastelavnsgudstjeneste for hele familien.
Efter gudstjenesten er der kaffe og fastelavnsboller i kælderen, hvor spejderne også arrangere tøndeslagning.
Man må gerne være klædt ud under hele arrangementet :)
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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
November
15. november – 24. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
kl. 14.00 gudstjeneste tilrettelagt af IM
22. november – sidste s. i kirkeåret
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen, ¨
de ni læsninger
Søndagsfrokost
29. november – 1. s. i advent
kl. 10.30 Kristine Jersin

December
6. december – 2. s. i advent
kl. 10.30 Kristine Jersin
Kirkekaffe
13. december – 3. s. i advent
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
Søndagsfrokost
20. december – 4. s. i advent
kl. 10.30 Kristine Jersin
24. december – juleaften
kl. 11.00 for børnefamilier Kristine Jersin
kl. 13.00 Lotte Martin Jensen
kl. 14.15 Kristine Jersin
kl. 15.30 Kristine Jersin

26. december – 2. juledag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
27. december – julesøndag
kl. 10.30 Kristine Jersin
31. december – nytår
kl. 23.00 Lotte Martin Jensen

Januar
3. januar – helligtrekonger
kl. 10.30 Kristine Jersin
Kirkekaffe
10. januar – 1. s. e. helligtrekonger
kl. 10.30 Kristine Jersin
17. januar – sidste s. e. helligtrekonger
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
Søndagsfrokost
24. januar – septuagesima
kl. 10.30 Kristine Jersin
31. januar – seksagesima
kl. 10.30 Kristine Jersin

Februar
7. februar – fastelavn
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
Kirkekaffe

25. december – juledag
kl. 10.30 Kristine Jersin
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DET SKER...
12/11
19/11
27/11
28/11
29/11
5/12
11/12
15/12
15/12
19/12
31/12
10/1
13/1
14/1
16/1
27/1
28/1
4/2
11/2
17/2
25/2
28/2
10/3
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kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 12.30
kl. 10-14
kl. 15.00
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 16.30
kl. 16.00
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 10.30
kl. 12.30
kl. 19.30

foredrag i Houlkær Kirke: Kvinder i politik
foredrag i Houlkær Kirke: Livtag med tilværelsen
Julelysene tændes i Houlkær ved Houlkær Bageri.
adventsfest i Houlkær Kirke
Julemarked i aktivitetshuset ved Houlkær Kirke
julekoncert i Houlkær Kirke
luciaoptog i Houlkær Kirke
julekoncert med Midtjysk Kammerkor i Houlkær Kirke
Rundvisning i Viborg Gymnasium og HFs nybyggeri.
syng-julen-ind i Houlkær Kirke
nytårsaften i Houlkær Kirke
nytårskoncert i Houlkær Kirke
foredrag i Domkirkens sognegård: Ringkjøbing Landbobank
foredrag i Houlkær Kirke: Martin A. Hansen og Evangeliet
gospelkoncert i Houlkær Kirke
foredrag i Sct. Margrethes Gård: Gud findes ikke – han finder os
filmaften i Houlkær Kirke: Stille hjerte – en film af Bille August
Guldaldercauseri i Houlkær Kirke
foredrag i Houlkær Kirke: Personlig kristen er det sidste, man bliver alene
foredrag i Houlkær Kirke: Kaj Munk og K. L. Aastrup
foredrag i Sortebrødre Hus: Kom som du er – og bliv som os?
orgelkoncert i Houlkær Kirke
foredrag i Vestervang Kirke: Tro, kamp og kærlighed

