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Vi gjorde det
igen, Houlkær!
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Overskriften på denne leder kunne jeg såmænd godt have skrevet for flere uger eller sågar flere måneder
siden, for jeg kendte godt udfaldet på forhånd: Houlkær leverede igen varen.
Jeg tænker naturligvis på den netop overståede festuge, hvor både Houlkærløbet, Houlkær Kulturfest og
det nyeste skud på fest-stammen, fodboldstævnet Houlkær Festuge Cup, var med til endnu en gang at
markere Houlkær som et fantastisk sted at bo og leve. Et sted med liv og glade dage. Et sted, hvor lokale
ildsjæle bidrager til at gøre netop vores lille lokalsamfund til noget ganske særligt.
Det hele tyvstartede den 3. september med indendørs bagagerumsmarked, som er blevet en publikumsmagnet uden sidestykke. Gang efter gang valfarter folk til Houlkærhallen for at stille boder op, og gang
på gang kvitterer borgere fra Houlkær og omegnsbyerne med flotte besøgstal.
Herefter var det torsdag i ugen efter tid til det traditionsrige Houlkærløb. Hele torsdagen piskede regnen
ned i tovtykke stråler, så frygten for massivt mandefald var bestemt til stede hos ikke mindst arrangørerne. Men tre kvarter før løbsstart besluttede vejrguderne sig for at skrue det store smil på, stoppe regnen
og endda i perioder lade solen titte frem på sin plads på himlen. Tak for det, siger vi bare.
Skiftet i vejret var med stor sandsynlighed afgørende for, at der blev brug for samtlige 700 løbenumre.
Ikke meget havde blot en time tidligere peget i retning af et udsolgt løb, men sådan blev det. Fantastisk!
Dagen efter var det så tid til at følge op på sidste års succesfulde debut med Houlkær Kulturfest. Spændende var det at se, om nyhedens interesse fra debutåret havde fortaget sig, eller om opbakningen ville
være der i samme omfang. Heldigvis blev der tale om det sidste.
I omegnen af 250 mennesker fra Houlkær deltog i årets kulturfest, hvor mad, hygge, underholdning og gode snakke
var hovedingredienserne på en festlig aften. Houlkær
har virkelig taget kulturfesten til sig. Flot arbejde af ikke
mindst vores lokale bydelsmødre, som i den grad har
taget teten på kulturfesten.
Efter Houlkærløbet og Houlkær Kulturfest fik det nye initiativ Houlkær Festuge Cup lov at lukke ballet for denne
gang. Et stort, velafviklet fodboldstævne med deltagelse
af rigtig mange børn, forældre, trænere og tilskuere.
Tak for opbakningen til det hele, Houlkær.
Efter sådan en uge er det svært at konkludere andet end
postulatet i overskriften. Vi gjorde det igen!
4

Endnu en fantastisk
løbefest i Houlkær
Regnen havde stået massivt ned hele
dagen, men vejrguderne sørgede for et
par timers tørvejr, så Houlkærløbet
kunne skydes i gang uden paraplyer.
700 store og små løbere stod klar
til start ved årets løbefest i Houlkær
Af Stine Elkær
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”Der er kommet mange flere, end vi havde regnet med, og det er rigtig dejligt. Det er jo et løb for alle.
Vi er så heldige med vejret. Nu har det regnet hele dagen, og så klarer det lige op nu. Vi troede, regnen
ville skræmme folk væk, men det har den heldigvis ikke gjort,” siger Søren Christensen.

Sved på panden

Parkeringspladsen er propfyldt, så de nyankomne biler må parkere på det drivvåde græs. Ud af bilerne
hopper børn i alle aldre, friske og veloplagte til den lange løbetur, der venter forude.
Denne torsdag aften er ulvetimen helt anderledes end normalt. Foran hallen står forældre og børn klar i
træningstøj og med våde kondisko. Energiniveauet er som sædvanligt højt, men mobiltelefoner og Ipads
er skiftet ud med kondisko og pulsur, og hele familien er samlet taget til årets Houlkærløb.
”Det er en hyggelig dag med familien, og det er også vigtigt at bakke op om det lokale fællesskab. Vi var
også med sidste år, og der var det rigtig godt,” siger Martin Lauridsen, der sammen med konen Jane og
sønnerne Tobias på fire år og Thomas på syv år sammen skal løbe rutens 3,5 kilometer.
Ulrik Wilbek byder de 700 veloplagte løbere velkommen med en tale om, hvordan løb kan skabe fællesskab, og en opfordring til de mange fremmødte om at droppe undskyldningerne for ikke at nyde en
løbetur i ny og næ. Og afslutningsvis sender han en hilsen til vejrguderne, der har skånet Houlkær for
mere regn de næste par timer, hvor løbet står på.

Med røde kinder, våde sko og sved på panden kommer de første løbere i mål efter blot et kvarters tid.
Det bliver klappet og heppet fra tilskuerne, da de nærmer sig målstregen. Flere af de yngste løbere er
helt udmattede, da de passerer målstregen, mens de mere erfarne fortsætter målrettet ud på næste
omgang.
En af de første i mål er Julius Stenberg, der så sig tilbage, da han havde passeret målstregen.
”Det er en rigtig god rute, og der er rigtig mange mennesker. Det gik bare godt, og så måtte jeg vente
på min far her ved mål,” siger Julius Stenberg og smiler til sin far.
”Jeg sagde engang til ham: ’Du kommer aldrig til at løbe fra mig’, men nu må jeg erkende, den tid er
forbi,” siger far Ole Stenberg og griner.
Når de trætte løbere er kommet i mål, møder de udover klapsalver også muligheden for at få sig en
slush-ice og noget aftensmad i hallen. Her tilbyder Sundhedscenteret sundhedstjek, SOS Børnebyerne
har sørget for spil med præmier, og Boligselskabernes Fællessekretariatet deler proteinbarer ud.
De glade og forpustede familier trasker hen mod hallen, og en enkelt her og der stopper ved bilerne for
at skifte de våde sko og strømper, inden de skal ind for at hygge med venner og bekendte. Til trods for,
at denne efterårsaften er både grå og våd, er der fest, farver og fællesskab i Houlkær.

Flere end forventet
To piger, begge på ni år, står og små-fryser i deres T-shirts, mens de taler om den nyligt overståede
skoledag. De tripper på stedet for at varme op til løbet.
”Det er sjovt at løbe sammen med sin familie og de andre fra skolen. Det er hyggeligt, fordi alle kan være
med,” siger Andrea Bendsen Kortbæk, der skal løbe 3,5 kilometer, mens veninden Mille Hansen skal
løbe de maksimale tre runder, i alt 10,5 kilometer.
”Hun er i god form. Og så er hun også den hurtigste i klassen,” udbryder Andrea om veninden, der
genert smiler over titlen.
Søren Christensen, der er en af dagens arrangører, får hjælp til nedtællingen af en af de unge løbere fra
Houlkærskolen: tre-to-en-GO! Løberne vælter ud på ruten, og kort efter er de 700 løbere forsvundet
ud af syne.
6
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Hele verden samlet
på ét ta’ selv-bord
Kulturfest i Houlkær bød igen i 2017 på kulturelle indtryk fra mange forskellige
verdenshjørner
Af Kim Juhl Andersen

Tjetjensk, thailandsk, arabisk og kurdisk mad. Somaliske pirogger. Sød afrikansk kage til kaffen – og
masser af brød og salat fra forskellige himmelstrøg.
Endnu engang kunne børn og voksne i Houlkær glæde sig over at blive præsenteret for et sandt overflødighedshorn af eksotiske lækkerier, da Initiativgruppen Houlkær og Bydelsmødrene i Viborg fredag den
8. september inviterede til ”Houlkær Kulturfest” i Houlkærhallen.
Om det kan tilskrives de moderat forhøjede billetpriser, det regnfulde sensommervejr eller noget helt
tredje fortaber sig i det uvisse. Kendsgerningen er, at antallet af festdeltagere skønsmæssigt endte med
at blive lidt lavere end i 2016, da kulturfesten havde premiere.
”Dengang var vi omkring 275. I år ender vi vel på cirka 250 – men det er også helt fint”.
”Kulturfesten er lige så stille ved at finde sit leje, og også i denne omgang synes jeg overordnet, vi kan
glæde os over et rigtig flot fremmøde,” vurderer formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard.
8
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Op imod 250 Houlkær-borgere stod troligt i kø for at
komme til ved kulturfest-buffeten i Houlkærhallen – og
dét fik de ikke grund til at fortryde.

AKTUELT I OMRÅDET

De knap 25 Bydelsmødre i Viborg har op til Houlkær
Kulturfest haft nok at se til i køkkenregionerne. På den
baggrund var der også en vis lettelse at spore, da flokken
af dygtige amatør-kokke efter serveringen var samlet til
fotografering udenfor Houlkærhallen.

Én stor familie
Forud for kulturfesten ligger et omfattende planlægningsarbejde – og en hulens masse arbejdstimer i
køkkenregionerne.
Op mod 25 bydelsmødre fra snart sagt alle hjørner af verden var umiddelbart efter sommerferien samlet
til møde for at planlægge menuen og forberede indkøbene til den imponerende buffet.
Op til kulturfesten blev der gruppevis kokkereret på højtryk søndag, torsdag og fredag, og i den somaliske madgruppe blev klokken 1 natten til fredag, før den sidste af i alt 300 pirogger var færdigbagt.
”Det var hårdt arbejde – men det var også rigtig sjovt,” konstaterer en af de somaliske bydelsmødre,
Isho Hassan, med et stort smil på læben.
Som co-forkvinde for Bydelsmødrene i Viborg har palæstinensisk fødte Hasna Fahoum haft nok at se til
med at organisere og koordinere, men så meget mere glæder hun sig over det færdige resultat af det
mellemfolkelige samarbejde ved kødgryderne.
”Sammenlignet med sidste år har vi i denne omgang været bedre til at få arbejdsopgaverne delegeret
ud, så alle er blevet involveret på lige fod”.
”Der er virkelig blevet knoklet med madlavningen. Alle har taget et stort ansvar, og vi har i hele processen stået sammen som én stor familie,” fremhæver en synligt stolt og tilfreds Hasna Fahoum.

Glade syriske børn
Underholdningen til kulturfesten var i år lagt i hænderne på én af de nye Bydelsmødre i flokken, Sultana Hamid.
Sammen med sin familie kom hun for to år siden til Viborg som flygtning fra det borgerkrigshærgede Syrien,
og med en baggrund som musiklærer i hjemlandet har hun i dag samlet en lille flok syriske børn omkring sig.
De 12 syriske drenge og piger i alderen syv til 13 år mødes fast hjemme hos Sultana for at spille skuespil, modtage instrumentalundervisning og synge sange på arabisk og – på sigt – også på dansk.
”På den måde holder vi sammen fast i minderne om dengang, vi havde et godt og fredeligt liv i Syrien
10

En flok af syriske børn optrådte under kulturfesten med
et ordløst drama om flugten fra Syrien til Danmark.

Underholdningen til kulturfesten var i år lagt i hænderne
på én af de nye Bydelsmødre i flokken, Sultana Hamid.
Her synger hun (yderst til højre) med på én af de syriske
sange, som hendes trup på i alt 12 syriske børn i alderen
7-13 år optrådte med i Houlkærhallen.

– og samtidig får børnene også bearbejdet nogle af de voldsomme oplevelser, de hver især har haft i
forbindelse med borgerkrigen og flugten her til Danmark.
”For hver gang vi mødes, synes jeg, jeg kan fornemme, at børnene bliver gladere og gladere og får større og større tro på sig selv. Og børnene giver da også selv udtryk for, at de sætter pris på at mødes – og
at de gerne vil fortsætte med at samles omkring musik og teater,” fortæller Sultana Hamid.
Sultana og hendes unge dramatrup har tidligere i år optrådt i Houlkær Kirke med deres rørende, ordløse
forestilling om dagliglivet i Syrien, borgerkrigens brutale indtog, flugten i båd over Middelhavet og den
store lettelse, de følte, da de som flygtninge endelig nåede i sikkerhed i Danmark.

Teknik drillede
Ved den lejlighed gjorde dramaet – og den ledsagende, stemningsfulde musik – et stort følelsesmæssigt
indtryk, og mange i kirken havde svært ved at holde tårerne tilbage.
I Houlkær Hallen fredag den 8. september var arbejdsvilkårene sandt at sige noget mere vanskelige for
de syriske børn og deres entusiastiske instruktør.
Teknikken drillede ubarmhjertigt, og en stor hal med boldspillende børn i baggrunden var vel heller ikke
ligefrem den ideelle ramme om en gribende forestilling om liv og død.
I initiativgruppeformand Henrik Søgaards øjne kan det dog på ingen måde overskygge helhedsindtrykket
af endnu en vellykket kulturfest i Houlkær med input fra mange forskellige verdenshjørner.
”Sidste år var det dansk folkedans, der fyldte mest i underholdningsprogrammet. I år blev det drama og
sang fra Syrien, og så må vi ellers se, hvad vi kan finde på til næste år”.
”Kulturfesten er under alle omstændigheder kommet for at blive, og en foreløbig konklusion er i hvert
fald, at det i år lykkedes os at få betydeligt mere ro på spisningen ved at placere buffeten i hal-cafeteriet
og lade bydelsmødrene selv stå for at øse op på tallerkenerne. Den erfaring må vi huske at tage med os
til 2018,” bemærker en alt i alt veltilfreds initiativgruppe-formand.
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Houlkær
Festuge Cup 2017
Lørdag den 9. september holdt Houlkær IF for første gang Houlkær Festuge Cup
– et mini-fodboldstævne for U8-U12 (7 til 11-årige) i forbindelse med Houlkær Festuge.
De tilmeldte hold fra Houlkær IF havde selv sørget for at invitere et-to modstanderhold, og der blev spillet
i fem aldersopdelte puljer (U8C, U8A, U9BC, U11 B, U12B).
De første kampe blev sparket i gang klokken 10 på Viborg Gymnasium & HF’s baner, som Houlkær IF er
flittig bruger af, når klubbens hold træner i ugens løb.
Trods våde – ja faktisk direkte mudrede – baner var humøret og kampgejsten høj hos de flere end 100
fodboldspillere, der havde fundet vejen til Houlkær denne lørdag.
Der var en flot pokal til hver af de fem vinderhold, så der var virkelig noget at spille om, og der blev givet
gas på alle banerne.
Følgende hold vandt de fem puljer:
U8C – pokalen blev vundet af Foulum IF
U8A – pokalen blev vundet af Hobro IK
U9BC – blev vundet af Viborg Nørremarken
U11B – blev vundet af Houlkær IF
U12B – blev vundet af Houlkær IF
Fra arrangørerne i Houlkær IF skal lyde en stor tak til alle de deltagende spillere, trænere, dommere samt
tilskuere for at bakke op om stævnet og gøre det til en hyggelig og god dag for alle.
Også en stor tak til Charlotte Lund – formand for Houlkærvænget – for at bage og donere pølsehorn til
spillerne.
”Der var god opbakning til stævnet, og der er jo altid dejligt at byde andre klubber velkommen på vores
hjemmebane. Så mon ikke Houlkær Festuge Cup vender tilbage i 2018,” lyder det fra arrangøren.
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Vores nystartede
badmintonklub 60+
går rigtig godt
Vi spiller i Houlkærhallen hver tirsdag klokken 10-11.
Vi spiller på tværs af evner og kondition, og alle morer sig og har det godt sammen.
Sidste tirsdag i måneden drikker vi kaffe, og så går snakken...
Har du lyst til at komme omkring og prøve spillet af, er du mere end velkommen.
Jeg lover dig – du bli´r hængende.

Nyt fra Bydelsmødrene
Tirsdagscaféen startede tirsdag den 5. september.
Vi har besluttet at rykke tidspunktet for vores Tirsdagscafe til klokken 16.00 - 17.30.
Årsagen er den, at mange ny-danske kvinder får sent fri fra Sprogskolen.
I den forbindelse vil vi gerne understrege, at Bydelsmødrenes café også henvender sig til etnisk-danske
kvinder. Alle er velkomne i caféen!
Samtidig gør vi opmærksom på, at avislæsningen om torsdagen er lukket ned indtil videre.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Bydelsmødrene Houlkær

Vil du vide mere, ring til:
Bodil Barrett eller Sonja Larsen på 40204565 eller 61862817

- 17.30
råret 2017 kl. 16.00
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Åben hal
for de 0-6 årige
Bold og leg for de mindste fortsætter i Houlkærhallen,
så kom og vær med til hygge og leg, og støt det lokale foreningsliv!
Vi påbegynder en ny sæson af Bold og leg i september, og konceptet bliver afholdt første
lørdag i måneden. For kun 20 kr. pr. barn i tidsrummet 9.00 -11.00 kan I sammen benytte
diverse bolde og redskaber til leg i hallen.
I 2017/2018 er der Bold og leg følgende datoer: • 2. september • 7. oktober • 4.
november • 6. januar • 3. februar • 3. marts • 7. april • 5. maj
Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner
Thomas og Anette
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Byrådspolitikere i
krydsild i Houlkær kort
før valget
Alle det nuværende byråds partier er inviteret til stort vælgermøde i Houlkærs nye
aktivitetshus den 31. oktober.
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Den 31. oktober kan en række byrådskandidater se frem til at komme i lokal krydsild, når folk i og omkring Houlkær kan stille spørgsmål til dem forud for det kommende kommunalvalg i november.
Det er Initiativgruppen Houlkær, der som arrangør af vælgermødet byder indenfor i det nye, flotte aktivitetshus på hjørnet af Odshøjvej og Houlkærvej.
På mødet vil politikerne – ved siden af det, de selv måtte have på hjerte – blevet bedt om at forholde
sig til nogle emner, som initiativgruppen med ultra-lokalt sigte peger på. Altså emner som er særligt relevante for Houlkær-borgere og andre borgere i området Øst for Paradis/området øst for Viborg-søerne.
Blandt emnerne, som politikerne på forhånd orienteres om, vil være noget så konkret som toiletbygning i
Granada-skoven. I dette område er det allerede lykkedes at skabe en fantastisk oase med blandt andet
madpakkehus og shelters, men for at fuldende brugbarheden og helhedsindtrykket er der brug for en
toiletbygning. Mon de måske kommende byrødder tør give tilsagn om støtte til det?
Et andet af emnerne tryg og sikker trafik ved rundkørslen ved Houlkærcentret, hvor mange bløde trafikanter hver dag færdes for at komme til bager, Fakta, kirke eller idrætsanlæg.
Granada-skoven har allerede flot madpakkehus og shelters, men der
mangler en toiletbygning for at fuldføre projektet, mener Initiativgruppen
Houlkær. Mon politikerne vil være med til at finde de cirka 400.000 kroner,
det vil koste at etablere det? Det er et af de spørgsmål, politikerne vil blive
bedt om at forholde sig til ved vælgermødet i Houlkær den 31. oktober.

De øvrige fire emner handler om:
• Skoledistrikter i forbindelse med etableringen af den nye bydel Taphede
• Omfartsvej øst om Viborg
• Erhverv i Taphede-planen
• Hal-distrikter/ snak om en hal 2 i Houlkær
Initiativgruppen Houlkær har inviteret alle partierne i det nuværende byråd, og det ventes, at alle partier
siger ja tak til invitationen.

16
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Nye bydelsmødre
klar til tjeneste
Tirsdag den 22. august fik 19 nye bydelsmødre overrakt deres diplom ved en lille højtidelighed på
rådhuset.
Borgmesteren var vært ved en lille reception, og de nyuddannede bydelsmødre med deres familier nød
den opmærksomhed, der blev givet dem.
Borgmesteren fik ros for, at der også fra politisk side er opbakning til bydelsmødre-organisationen. Med
et smil på læben og med ordene, ”at opbakning også forpligter” fik borgmesteren overrakt en kogebog,
”Hjertevarm mad fra hele verden”.
Kogebogen er udgivet af Bydelsmødrenes Landsorganisationen, og den er blevet til via et samarbejde
mellem Hjerteforeningen, journalisten Rushy Rashid og bydelsmødre fra hele landet.

Kogebog til borgmesteren
Der er to lokale bydelsmødre, som har opskrifter med i kogebogen. Kogebogen blev overrakt af Rajee
Kumarathura, der har en opskrift med i bogen, med ønske fra bydelsmødrene om, at borgmesteren
aktivt vil gribe muligheden for at lade opskrifterne i bogen komme ud på de institutioner, der laver mad
til kommunens borgere.
Der findes jo også borgere med anden etnisk baggrund end dansk i Viborg Kommune, der vil elske at få
serveret et sundt måltid mad med et strejf fra deres hjemland.
Fra bydelsmødrene var der også en kæmpe stor tak til de undervisere, der havde brugt deres fritid på
at give deres viden videre.
”Det er en uvurderlig hjælp, at vi har nogle dygtige og vidende personer, vi kan trække på, og som er
med på ideen og underviser frivilligt og ulønnet,” lød det.

Tredje gang

De 19 bydelsmødre er blevet uddannet i Houlkær og fra flere områder i byen, og denne gang er Frederiks
også repræsenteret.
Ellekonedalen er også godt repræsenteret, og det betyder, at der vil komme flere aktiviteter arrangeret
af bydelsmødre i det område.
”Det er tredje gang, der bliver uddannet bydelsmødre i Viborg. Første gang var i 2012, anden gang i
2015 og nu her i 2017. Der er flere, der gerne vil være bydelsmor og være en del af det frivillige arbejde.
Vi håber, at vi snart kan udbyde uddannelsen igen,” lyder det fra bydelsmødrene.
18
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En kvinde med rigtig
mange bolde i luften
Sognemedhjælper Hanne Flyvholm har en kalender, som kan gøre de fleste forpustede. Hun
synes selv, at arbejdet er berigende med kontakter til mange forskellige mennesker i sognet.
Af Louis Schmidt-Lund

Det er tirsdag morgen. I Houlkær Kirke pakker sognemedhjælper Hanne Flyvholm en kuffert på hjul og
husker lige at få det rigtige musik med til et lille musikanlæg, inden hun triller det hele ud af kirkecentret.
Sådan er det hver tirsdag med et par ugers mellemrum, hvor kursen bliver sat mod Kildehaven. I plejecentrets café er hun samlingspunkt for musikalsk legestue for dagplejebørn og forældre på barsel.
Glædelig genkendelse lyser i podernes øjne, når Hanne Flyvholm finder forskellige tøjdyr, rasleæg og
andre ting frem fra sin kuffert. Hver ting kan kædes sammen med den sang, der nu skal synges og
bevæges til.
Denne tirsdag er der dog også noget nyt i kufferten. Et lille neg med havreaks er børnenes nok første
møde med begrebet høst, og de lærer deres første høstsange.
”Vi har nogle fine rammer til legestuen i Kildehaven, og vi forsøger af og til at inddrage de ældre, som
har lyst til at være med. Men selv om plejecentrets beboere blot vælger at se på i caféen, så er det
tydeligt, at de nyder at få besøg af børnene, og dagplejerne er rigtig gode til at tale med de ældre,” siger
Hanne Flyvholm.

En travl dame

Den 59-årige Hanne Flyvholm har i en sen alder skiftet fra pædagog til sognemedarbejder ved
Houlkær Kirke, så nu er hendes tidligere fritidsliv også blevet hendes arbejdsliv.
To gange om måneden er der musikalsk legestue i caféen på plejecenter Kildehaven for dagplejebørn og hjemmegående forældre. Hanne Flyvholms pædagogiske baggrund kommer til sin ret, når
børn op til to år skal aktiveres med sang og bevægelse.
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Efter en lille times leg og hygge pakker Hanne Flyvholm sin kuffert og musikanlægget sammen og tager
tilbage til sin base, et kontor i kirkecentret.
Her er der nok at tage fat på, for den musikalske legestue er blot en af mange aktiviteter, som sognemedhjælper Hanne Flyvholm er involveret i.
Nogle har hun ”arvet” fra sin forgænger Tove Kallestrup, andre har Hanne Flyvholm selv opdyrket, efter
at hun overtog hvervet som sognemedhjælper i foråret.
I flæng kan nævnes babysamlesang hver torsdag formiddag uden for skoleferierne. Ud over at nogle af
sognets yngste hører sange og salmer i kirken, skaber det også socialt samvær mellem forældrene ved
den efterfølgende kaffe.
En tirsdag aften hver måned er der kælderhygge rettet mod de yngre familier, en udløber af spaghetti-gudstjenesterne. Hver anden fredag aften er der åben familie med spisning og underholdning. Det
tiltrækker flest ældre fra området, og hygge og den gode stemning tiltrækker hver gang cirka 50 deltagere. To gange om året får kirken hjælp af Y´s Men´s Club, hvor klubben står for arrangementet.
21
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Mødregruppe
Hanne Flyvholm er desuden involveret i planlægning af sognearrangementer og kontakt med bydelsmødrene, og som om det ikke var nok, har hun selv oprettet en mødregruppe.
”Kommunen har ikke det tilbud, og vi starter op den sidste onsdag i september, da vi sporede interesse
fra mødrene i vores andre aktiviteter, og sundhedsplejerskerne har været behjælpelige med at dele
brochurer ud. Fremover vil vi undersøge, hvad der er interesse og behov for i sådan en mødregruppe,”
siger Hanne Flyvholm.
Hanne Flyvholm er desuden involveret i en besøgstjeneste, som hun gerne vil udbygge, og her, som i
forbindelse med mange af de øvrige aktiviteter, er hun og kirken afhængig af de mange, mange frivillige,
som stiller deres tid til rådighed.
”Jeg synes selv, det er fantastisk at sidde sammen med en ældre medborger og hyggesnakke med
vedkommende, og ikke mindst at høre personens livshistorie,” siger Hanne Flyvholm.
Pædagog i nyt spor
Hanne Flyvholm er 59 år og har som uddannet pædagog skiftet spor ret sent i sit arbejdsliv.
”Jeg var slet ikke i tvivl, da jeg søgte stillingen som sognemedhjælper, for kirken har altid været en del
af mit liv. Og jeg har været aktiv i den, også i fritiden, blandt andet som spejder.”
Og man må konstatere, at hun fik en flyvende start i Houlkær Kirke, da hun dumpede lige ned i et 25
års jubilæum og et forårsmarked.
”Lidt hektisk ja, men det var også rigtig godt, da jeg lige fra begyndelsen kom i kontakt med en masse
mennesker.”
Hanne Flyvholm voksede op i Harboøre på vestkysten. Siden gik uddannelsen og tilværelsen over Aarhus og ikke mindst Børkop, inden hun sammen med sin mand Lars endte i Viborg i 2006, hvor hun fik
arbejde på Vestervang Skole.
I sit pædagogliv har Hanne Flyvholm været involveret som børnehaveklasseleder, været med til at oprette
specialklasser for børn med særlige behov og på Vestervang Skole også med sfo-delen. Fagligt spændende opgaver, som hun med glæde ser tilbage på.
”Nu nyder jeg, at det, som før var en del af fritiden, nu også er blevet mit arbejdsliv. Det er fantastisk at
få lov til ar arbejde med små, store, ældre, hele spektret, for det er vigtigt, at kirken har noget at tilbyde
alle aldersgrupper, hvor der er tid og rum til alle, og hvor man møder folk, hvor de er, og som de er,”
siger Hanne Flyvholm.
Også selv om det nye arbejde betyder, at hun nu skal efteruddannes. Hendes funktion hedder i Houlkær
Kirke sognemedhjælper, andre steder kirke- og kulturmedarbejder, men fælles er, at der til stillingen er
det krav, at man er uddannet i kristendom på niveau som en lærer fra et seminarium.
Hanne Flyvholm skal således igennem to kursusforløb i efteråret og et i foråret inden en afsluttende
opgave
”Man bliver aldrig for gammel til at lære,” lyder det forventningsfuldt fra Hanne Flyvholm, som i sin fritid
skam også får tid til at pleje sin egen familie, som udover gemalen også rummer tre drenge, to svigerdøtre og ikke mindst tre dejlige børnebørn.
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Genkendelse skaber glad forventning hos
børnene, når Hanne Flyvholm tryller et
tøjdyr frem fra sin kuffert.

Hanne Flyvholm på vej til en af sine mange
forskellige opgaver som sognemedhjælper.
Kuffert og musikanlæg er faste ingredienser
i en musikalsk legestue på Kildehaven.
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”Dejligt at
være i Houlkær”
Fakta i Houlkær har fået ny butikschef, og han nyder livet i Houlkær.
Af Rikke May Kristthorsson

”Det er et område med mange forskelligheder, men det kan jeg godt lide,” siger Peder Christiansen, der
siden den 1. juni har været butikschef i Fakta i Houlkær.
Og han vidste, hvad han gik ind til, for han var allerede kørt i stilling til cheftjansen, mens han var souschef i butikken. Han oplever også, at kunderne har taget både godt imod ombygningen af Fakta og ham
som ny mand i spidsen.
Det er ikke kun Peder Christiansens egen mavefornemmelse, der peger i dén retning. Kundeundersøgelser viser det også: Fakta i Houlkær er et sted, hvor folk godt kan lide at handle – ikke mindst efter
ombygningen sidste år. Og den 32-årige butikschef, der i sin tid blev uddannet salgsassistent i Bilka og
siden er steget i graderne, er også selv glad for de nye rammer.
”Det har helt klart givet os en bedre butik. Det er nemmere at finde rundt, og vi har fået en butik,
som ikke mindst er mere tidssvarende, men også giver langt større fokus på friskhed og kvalitet. Og
baglandet, Coop, har jo også trukket os lidt i en ny retning, som er meget spændende. Vi har derfor et
stort fokus på økologiske varer, og de er blevet til at betale. Det er faktisk der, vi oplever den største
vækst inden for dagligvarehandelen. Det mærker vi også her, hvor vores kunder har taget godt imod
økologien,” fortæller han.
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I det hele taget er Fakta i Houlkær en butik, der oplever en vækst i omsætningen. Men den gør også
et nummer ud af at have varer, der imødekommer behovene hos de mange forskellige typer af kunder.
”Vi har kunder fra mange sociale lag og forskellige kulturer. Det stiller jo et særligt krav til vores sortiment, så det prøver vi selvfølgelig at leve op til. Det vil vi rigtig gerne. Vi lægger vægt på at være noget
for lokalområdet,” siger Peder Christiansen.
Derfor ser man også tit, at Fakta er sponsor i forbindelse med forskellige arrangementer i Houlkær som
for eksempel juletræstænding, Houlkærløbet og så videre.
”Det har en vigtig signalværdi. Vi vil gerne vise folk, at vi vil være med til at holde fast i de aktiviteter,
der er her i området. Det er også en af grundene til, at vi har en del unge fra området ansat i butikken.
Det gør noget godt for stemningen her, at dem, vi ansætter, selv er vant til at komme her som kunder.”
25
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”Måske kommer forældrene også og køber ind, når deres store børn sidder ved kassen. Og så er nogle
af de unge, vi har ansat, fra andre steder i byen eller oplandet. Det er eleverne fra Viborg Gymnasium
og HF. Det er nemt lige at smutte herover, når de har været i skole,” siger han.
Når Fakta så er ude efter nye unge medarbejdere, spørger man ofte, dem der i forvejen er ansat.
”Det er ofte dem, som kender nogen, der lige står og mangler et job, og så er vi mere sikre på at få nogle
gode medarbejdere ind, der passer godt ind i teamet her”.

Lukketid
Selv om der er skæve arbejdstidspunkter og mange opgaver for butikschefen, er der trods alt også noget,
der hedder lukketid.
Det skal der også være, når man har en kæreste og to små børn - en søn på to år og en pige på to
måneder - derhjemme.
”Men souschefen og jeg er gode til at snakke sammen og hjælpe hinanden, hvis vi skal have enderne til
at nå sammen i butikken. Så mere låste i vores arbejdstid er vi ikke. Det er også noget af det, der gør,
at der altid er plads til en lille snak med kunderne. Det sætter jeg stor pris på,” siger Peder Christiansen.

Ny dirigent for ”Unoderne”
Pernille Dam Marcussen var nærmest begyndt i jobbet som leder af Unoden, inden hun havde
været til samtale. Efter at have læst stillingsannoncen ville hun det så meget, at hun allerede så
sig selv på dén pind. Nu har hun været der i et halvt år og tager glad på arbejde hver dag.
Af Rikke May Kristthorsson

Hvad sker der
i Houlkær?
Følg med på Facebooksiden
”Os i Houlkær” og på hjemmesiden
www.houlkaerportalen.dk

Lyden af børn, der spiller på træxylofoner i sandkassen, møder én, når man går hen imod Unoden, der
er et musisk børnehus. Og det var en stor del af grunden til, at lederen af stedet - den 37 årige Pernille
Dam Marcussen - blev mere end almindeligt interesseret i at søge lederjobbet dér.
Hun brænder for musik og har selv spillet, siden hun var seks år. Under uddannelsen til pædagog specialiserede hun sig i inddragelsen af musik i pædagogikken.
- Musik kan noget for alle. Og for mig er det fantastisk at være i et hus med musik. For nogle lyder det
måske som larm, men det gør det absolut ikke for mig. Når vi spiller og synger, hører jeg livsglæde,
udvikling, læring og socialt sammenhold, siger hun.
Musikken har også altid været et vigtigt redskab i Pernilles pædagogiske arbejde. Både på en retspsykiatrisk afdeling og på en institution for udviklingshæmmede.

Alle bidrager med det, de kan
I Unoden har de morgensang og eftermiddagsjam hver dag. De arbejder også med ”Hit med lyden”.
Det er et koncept, der primært handler om at lære bogstaver og bogstavlyde via leg.
Og så er der bare i det hele taget masser af sang, guitar og andre rytmiske aktiviteter i Unoden. Børnene
får selv instrumenter i hænderne og mulighed for både at lære om og udforske musikken ad den vej.
26
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- Alle bidrager til musikken med det, de kan. Her er der ikke nogen, der ikke kan finde ud af det eller
noget, der lyder forkert. Her må man gerne øve sig. Det er med til at skabe en god stemning blandt børn
og voksne, siger hun.
- Medarbejderne er virkelig dygtige og meget anerkendende i deres arbejde. Her ligger den faglige barre
højt, og det er en stor fornøjelse at få lov til at stå i spidsen for sådan en flok, der brænder for deres
arbejde. Og selv om der kan være udfordringer, som jeg som leder skal håndtere, så er det ikke noget,
der ikke i det store og hele giver mening. Jeg gør mig umage for at skabe de bedst mulige rammer
for hver medarbejder. Man skal ikke behandle folk ens, for vi er alle sammen forskellige og har derfor
forskellige behov.

Opbakning
Pernille er også glad for den store opbakning og engagement, hun oplever fra forældrenes side.
- Vi har børn med mange forskellige kulturelle og sociale baggrunde, og forældrene er altid klar til at give
en hånd med. Både til vores arbejdsdage og andre arrangementer, hvor vi lige har brug for lidt ekstra
hjælp. Uanset om det er børn, medarbejdere eller forældre, så mærker man, at alle gerne vil Unoden,
og dét er rart, siger hun.
Mødet med Unoden har givet Pernille og hendes mand Thomas lyst til at flytte tilbage til Viborg, hvor
de tidligere har boet. I dag bor de i Farsø med deres to børn, Marius på tre og Barbara på to.
- De elsker også mors børnehave, siger hun. Så vi kigger på hus i området og vil rigtig gerne have
vores børn til at vokse op her i Houlkær. Her er der en særlig stemning, et godt fællesskab og et tæt
samarbejde på kryds og tværs af institutioner og beboere. Det vil vi gerne være en del af.
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Sommerfest
med høj søgang
Af Maiken Marie Dyrvig

Pirater lader sig ikke slå ud af en smule skybrud. Den årlige sommerfest i Kokholm Børnehus blev sat i
søen den 9. juni og var ikke just begunstiget med smukke vejrforhold. Men det er som altid et spørgsmål
om perspektiv.
Festen, med temaet sørøvere og pirater, rykkede indenfor og lod regn, lyn og torden skabe en passende
lydkulisse imens der blev skudt til måls med kanonkugler i vuggestuens sal og hoppet i sække over
lava-øen i børnehaven. Man kunne folde sig en sørøver-regnhat og drikke drageblod af pirat-glas imens
man skuede ud over høj søgang på legepladsen. De sejeste børn (og forældre) trodsede bølgerne og
gravede efter guld og skatte i sandkassen.
Uanset om man var til vandgang eller landgang, blev der købt kager. Masser af kager. En kærkommen
aktivitet for både børn, forældre og personale.
“Vi tjener penge på salg af kage, saft, kaffe og te. Det er alt sammen sponsoreret af forretninger og
forældre og pengene går til biernes (børnehavens ældste gruppe, red.) årlige koloni,” forklarer den nu
tidligere leder af Børnehuset Ruth Smed Jensen.
“Der er ikke så mange børnehaver, der tager på
koloni længere, for pengene er ikke til det, men vi
vil gerne holde fast i det. Børnene får en kæmpe
oplevelse og personalet får en fantastisk god kontakt med børnene. Personalet er villig til at lægge
tid til og opholdet kan vi samle ind til gennem salg
under sommerfesten. Vi behøver ikke så meget,
for der bare en enkelt overnatning uden for børnehaven. I Skive eller Hald Ege. Selv den mindste
tur er et eventyr,” siger hun.
“Det er sådan noget man kan, når man løfter i
flok. Vi ville ikke have haft råd til at give børnene
sådan en oplevelse, hvis ikke forældrene hvert år
bidrager til – og støtter sommerfesten,” forklarer
Ruth Smed Jensen.
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Kokholms sommerfest er arrangeret i et samarbejde mellem personalet og forældrerådet. Hvem der er
primus motor for arrangementet går på skift mellem de to parter. I år har forældrerådet haft den største
del i initiativet imens personalegruppen har budt ind. Det er altid den primære part, der bestemmer
temaet, der gennem tiden har spændt bredt fra sørøvere og pirater til cirkus og loppemarkeder. Der er
ingen regler.
“Men det skal være en fest, der kan nå ud til alle forældre. Der må ikke være en økonomisk belastning
og man skal kunne deltage uanset baggrund og kultur,” slår Ruth Smed Jensen fast.
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Det betød noget for mig,
at jeg kunne sige
godmorgen til børnene
hver dag

Pssst. De allersidste
hemmeligheder udveksles
over afskeds-småkagen.

Afskedsportræt: Ruth Smed Jensen har ladet medmenneskeligheden gå forrest igennem
hele sin karriere. En egenskab, hun gjorde brug af i skiftet fra lederstolen i en landkommune til Houlkærs multietniske smørhul. 1. september gik hun af som leder af
Kokholm Børnehus.
Tekst og foto: Maiken Marie Dyrvig

Forår 2017: Ruth Smed Jensens kontor ligger i hjertet af Kokholm Børnehus. Bekvemt placeret midt
imellem vuggestue og børnehave, tæt på nærmeste forældreindgang og med udsigt ud til et børnelandskab på den tæt befolkede legeplads.
“Se,” siger hun. “Er det ikke en dejlig udsigt? Så kan jeg sidde her og følge med i det hele.”
Ruths dør står altid åben. Så personale og forældre føler sig velkomne, og så hun kan følge med i
lydene. De gode lyde, som hun kan sidde og nyde, eller de lyde, der kan indikere et behov for hendes
assistance. Hun elsker det kontor. Det passer til hende. En udkigspost, så hun nysgerrigt kan følge med
i børnenes udvikling og personalets erfarne håndtering. Hun nyder at betragte effekten af deres fælles
tiltag og livet i huset omkring hende.

Jeg håber jo, at jeg
har gjort en lille forskel
for nogen.
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For der findes ledere - og så findes der ledere som Ruth Smed Jensen. Den slags ledere, der på en
hård dag lukker computeren ned og lader sig opløfte ved at trisse ned til Sommerfuglene for at tage en
opvask og få del i fællesskabet. Den slags ledere, der drives af lige dele glæde ved børn og personale
og som insisterer på at kunne navnene på så mange forældre, som det nu er muligt i et børnehus, der
rummer 90 børn - alle inklusiv. Hun har bedrevet gerningen med et brændstof blandet af nysgerrighed,
omsorg og empati. Sidst men ikke mindst har hun en medfødt og - igennem mange år udviklet - næse
for, hvor der skal sættes ekstra timer og opmærksomhed ind. Ruths kontor passer til sådan en leder.

Det første møde
30. juni 2017: Ruths kontor er blevet ryddet og pladsen gjort klar til ny overtagelse 1. september. I den
mellemliggende periode holder Ruth Smed Jensen sin sidste ferie i et arbejdsliv, der strækker sig over
knap fire årtier - heraf de seneste fem år som leder af Kokholm Børnehus.
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Den slags lader sig ikke gå ubemærket hen. På midsommermånedens sidste dag bliver hun hyldet af
børnene med afskedsvideoer og hjemmegjorte pakker. Senere på dagen er hun vært for tidligere og
nuværende kolleger og samarbejdspartnere. Til sidst gælder det børn og forældre, der bliver budt på
småkager, saftevand, kærlige ord og farvelkram.
“Jeg har ikke grædt endnu,” bedyrer hun stolt imellem håndtryk og taknemmelige tilkendegivelser. Der
er meget at sige farvel til. Meget at reflektere over. Hun husker stadig sit første møde med Kokholm.
“Jeg kom ind i et fagligt godt miljø. De holdt de her fantastiske samlinger med børnene i rundkreds én
gang om dagen. Der var så megen gnist og gejst over det. Der var tydelig opmærksomhed og faste
dagsordener. Det bevirkede faktisk, at selv de små børn på tre år kunne læse de kort, der stadig bliver
brugt. ”Læse bog”. ”Tælle børn.” ”Dække bord.” Børnene kunne genkende teksten. Det var utroligt.
Den slags kommer af ægte engagement fra pædagogernes side, og det betyder alverden for børnene.
Det tænkte jeg den allerførste dag, jeg satte mine ben her. Det faglige engagement var fantastisk, og
det skulle der værnes om.”
Hvordan har du gjort det?
“Jeg plejede at sige til dem, at jeg nok skulle fortælle ude i byen hvor gode, de var. Og til vores teammøder blandt ledelsen. Deres kompetencer skulle simpelthen komme dem til gode gennem ros. De skulle
anerkendes for alt det, de gjorde i al den travlhed, de arbejdede i.
Jeg ville jo gerne, at de kunne se det enkelte barn i en gruppe, men den regel gælder også højere oppe.
Jeg skulle også se den enkelte pædagog i forhold til gruppen. Se deres styrker hver især.”

Den fineste opgave
Når du ser tilbage på din karriere, hvad har så været dit bidrag?
“Jeg håber jo, at jeg har gjort en lille forskel for nogen. At mit personale har fået energi til at gøre det
godt for børnene.”
Du bliver ved med at fremhæve dit personale…
“Jamen det er da også dem, der har gjort det hele. Jeg har bare siddet og trukket i trådene.
Men… Min fineste opgave har været at værne om pædagogerne og at få så mange pædagogiske timer
i hus som muligt i forhold til vores økonomi. Vi måtte spare på meget, men ikke på timer sammen med
børnene. Så har det også været en opgave at give personalet opbakning, for der var opgaver, som var
svære; nogle ting, vi fik pålagt, som vi måske ikke synes, at tiden skulle bruges på.”

Før i tiden var forældre
mere autoritetstro.
I dag er vi meget lige.
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Ruth tog sin afsked - med Kokholm og med arbejdslivet - den 30. juni. Den slags afsked bør nødvendigvis
deles op i etaper. En etape med børnene, en med nuværende og tidligere kolleger og ansatte og endelig
en med forældrene, der med årene har udviklet sig til at være afholdte samarbejdspartnere.

Forandringer gennem tiden
Ruth Smed Jensen har oplevet sin solide del af tiltag, påbud og udviklinger gennem sine år i faget.
Karrieren tog sin begyndelse på børnehaveseminariet i Roskilde i 1975. Som færdiguddannet pædagog
i 1979 fandt hun sig til rette i en ganske nyåbnet børnehave i Bov. Nok en tid blev brugt i en institution
på 2. sal i Vejle by, inden hun fik ansættelse ved dagplejen i det gamle Tjele Kommune i 1984. Heraf
fire år som tilsynsførende.
“Her drog jeg den måske største erfaring, jeg har gjort mig. Jeg tænkte jo i denne periode, at der måtte
være mere sparring at hente i arbejdet med voksne frem for børnene. Men jeg fandt hurtigt ud af, at
det ikke var nok i sig selv. Det skulle være en kombination. Stillingen som tilsynsførende var næsten
kun kontorarbejde, og jeg ønskede en kombination af voksne, børn og administration. Så var det en
lederstilling, jeg skulle gå efter.”
Åbningen kom, da lille Vammen Børnehave slog dørene op i 1988. Den blev hun leder af, og siden da
har Ruth bestridt variationer af lederstillinger inden for det, der kaldes 0-6-års området i det nuværende
Viborg Kommune.
Et sådant karriereforløb har budt på massive forandringer gennem årene.
“Alene ledernes kerneopgave har forandret sig meget over tid. I begyndelsen var det mange børnetimer
og en lille smule ledelse. Nu er det ledelse, og jeg har selv bedt om at få børnetimer. Det var vigtigt for
mig at være på gulvet en gang imellem, men var ikke en selvfølge. Det betød noget for mig, at jeg kunne
sige godmorgen til børnene hver dag og se og mærke, om de havde det godt.”
Også samarbejdet med forældrene har gennemgået en forandring.
“Det er en spændende udvikling, forældrene har været igennem over årene. Før i tiden var de mere
autoritetstro. I dag er vi meget lige. Der bliver stillet spørgsmålstegn og krav fra forældrenes side, og det
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gør, at man som pædagog og som leder skal oppe sig. Til gengæld vil forældrene i dag gerne byde ind
med noget - på et helt andet plan end tidligere. Nu er det et samarbejde, hvor begge parter byder ind,
og så opstår der altså gode forhold for børnene. Tidligere var det for eksempel uhørt, at forældrene gik
ned og hjalp med at lave kaffe til jule- eller sommerarrangementer, men det gør de gerne i dag. Tænk
på den aflastning det er for pædagogerne. Så kan de i stedet passe de børn, der ikke har deres forældre
med. Det er simpelthen godt for alle.”

AKTUELT I OMRÅDET

Børnene flokkes om Ruths grønne afskedsbord.
Det har en særlig tillokkende effekt. Ruth holder
hus. Der skal også være småkager til mor og far.

Der hvor jeg kom fra, havde
vi ikke mange flygtninge.
Jeg var spændt på, om jeg
kunne finde ud af det.
En multietnisk berigelse
Ruths skift fra land-institutionerne i det gamle Tjele Kommune til en multietnisk institution i Houlkær har
også krævet omstilling.
“Der hvor jeg kom fra, havde vi ikke set ret mange flygtninge. Jeg var spændt på, om jeg kunne finde
ud af det. Men det har været en berigelse at komme ind i et multietnisk område med en mangfoldighed,
der spiller sammen. De gør deres bedste, og vi gør vores bedste. At mærke det fællesskab, der kommer
ud af det, er helt fantastisk. Det tager jeg med mig som en rigtig god oplevelse.”
Hvad kræver det at håndtere et multietnisk hus?
“Menneskelighed. At kunne se folks forskelligheder og udfordringer. Børn har forskellige behov – og det
har forældrene også. Vi er noget af det første, de møder på deres vej ind i dette land, så hvad kan vi,
inden for vores rammer, gøre for dem, så deres integration bliver lettere?
Det er en spændende udfordring”.

Ledelse er spændende,
men… jeg tror ikke, det
har drevet mig.

At lukke døren pænt
Årene er gået, kontoret er ryddet, og det er tid for Ruth Smed Jensen at gøre status.
Hvad vil du savne mest?
“Her forleden kom jeg til at tænke på, at jeg aldrig har været ked af at køre på arbejde. Der har været
tunge dage, men jeg har aldrig været ked af at skulle afsted. Det er da et godt parameter. Ledelse er
spændende, men… jeg tror ikke, det har drevet mig. Det er børnene, medarbejderne og fællesskabet.
Jeg kunne godt bruge at være gået ned på en tre-dages arbejdsuge og trappe ned på den måde, men
man kan desværre ikke gå ned i tid som leder.”
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Kunne du ikke være fortsat?
“Jeg holder nu, for jeg er også blevet mæt. Man skal kende sin tid. Jeg er 62 – og det er et godt tidspunkt nu. Jeg havde overvejet at gå i efteråret (2016, red.), men det syntes jeg ikke, jeg kunne. Der var
for mange ting i gang, som jeg ville gøre færdig. Nu er der nogenlunde ro i alle geledder, så jeg kan med
god samvittighed sige, at jeg overleverer en institution i god drift. Vi har selvfølgelig et projekt i form af et
fælleskøkken for hele børnehuset. Det nåede jeg ikke at følge til dørs, men jeg har sagt til allesammen,
at jeg selvfølgelig kommer herop og smager maden, når det står færdigt.”
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Seks offentlige
foredrag på Viborg
Gymnasium & HF
Klokken 19 - 21 i Auditoriet - Skaldehøjvej 12
Gratis adgang - Ingen tilmelding - Alle er velkomne
Tirsdag den 3/10-2017: Islam i medierne?
Forfatter og tidl. lektor i dansk og religion på VGHF, Preben Brock Jacobsen, har ud fra 2800 artikler i
4 store aviser undersøgt, hvordan islam kommer til at fremstå i danske medier. Han mener, at der sker
en skævvridning, så negative historier, unuancerede generaliseringer og rene fjendebilleder dominerer.
Derved bliver det ikke tydeligt, at islam har mange ansigter, eksempelvis både som fredens og ufredens
religion.
Preben Brock Jacobsen fortæller ud fra sin bog Islam i medierne (Systime 2017) og lægger op til diskussion af mediernes billede af islam. Preben Brock Jacobsen har blandt andet modtaget en sølvpris
ved Best European Learning Materials Awards i oktober 2016.

VIBORG GYMNASIUM OG HF

Tirsdag den 7/11-2017: Meteoritfaldet i Ejby – og historien
om hvordan verden blev til
Den 6. februar 2016 blev himlen over det østlige Sjælland oplyst af en meget kraftig ildkugle.
I Københavns-området hørtes voldsomme overlydsbrag, og kort efter faldt en byge af meteoritter ned
i området omkring Ejby. Meteoritfaldet var danmarkshistoriens største og det andet i Danmark på bare
syv år. Hvad sker der, når Jorden rammes af små og store klippestykker, og hvad kan de fortælle om
solsystemets dannelse?
Foredrag ved Henning Haack - kendt fra både tv og andre medier og regnes for Danmarks førende
meteoritekspert. Han er en levende fortæller og kombinerer det faglige med en forrygende fremstilling af
meteoritfaldet i Ejby. Foredraget sker i samarbejde med Selskabet for naturlærens Udbredelse.

Tirsdag den 14/11-2017: Inspiration fra naturen
Velcro er en imitation af planten burre, idéer til medicin udspringer af dyr, der er immune for kræft,
og fremtidens kirurgi byder måske på lim inspireret af blåmuslingerne. Hør hvordan naturen inspirerer
forskerne til nye, revolutionærende opfindelser.
Livestreaming fra Aarhus Universitet med professor Tobias Wang og lektor Henrik Birkedal.

Tirsdag den 21/11-2017: Big Bang og det usynlige univers
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 procent af universet. Men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det
mørke stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for,
hvad det usynlige univers egentlig består af?
Livestreaming fra Aarhus Universitet med professor Steen Hannestad.

Onsdag den 25/10-2017: Det gode liv
Foredraget forsøger gennem filosofihistoriens forskellige bud på, hvad det gode liv er, og hvad det
indeholder, at forstyrre vores opfattelser af begreber som lykke, velvære og mening i forhold til livet.
Foredraget beskæftiger sig med et bredt spænd af filosoffer fra Epikur til Thomas Scanlon. De forskellige
bud belyses gennem hverdagens eksempler, og foredraget afsluttes med et syn på de forskellige pres,
det gode liv er under i dag.
Foredrag ved Kasper Ploug Jepsen, Lektor ved VGHF og underviser blandt andet i filosofi.

Tirsdag den 31/10-2017: Hvorfor mennesket erobrede kloden
Hvorfor forsvandt neandertalere og denisovanere for mellem 20.000 og 60.000 år siden, og hvorfor
vandt vi – det moderne menneske – kampen? Er det den stærkeste, der vinder den evolutionære udvikling, eller afgør et samarbejde mellem individer udviklingsforløbet?
Livestreaming fra Aarhus Universitet med professor Mikkel Heide Schierup og professor Trine Bilde.
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Guide til et
aktivt fritidsliv
Sinthujan Nagenthiraja skal som nyansat aktivitetskoordinator være med til at binde skole,
fritidsklub og idrætsliv i Houlkær endnu bedre sammen.
Ideen er ingenlunde ny.
Specielt i hallen og på skolen har man igennem flere år drømt om at finde en person, der kan være med
til at sætte nye aktiviteter i gang i Houlkærhallen – og på den måde være til at binde lokalområdet endnu
bedre sammen. Ikke bare i skoletiden men også i fritiden.
- Udfordringen har bare været at finde den rigtige samarbejds- og financieringsmodel.
- Og så har det nok også i nogen grad handlet om at få persongalleriet til at stemme, så også Klub
”Gården” nu er blevet en aktiv del af bestræbelserne på, hvordan vi alle sammen i Houlkær kan være
med til at gøre hinanden bedre, nævner halformand Jens Johansen.

En rigtig Houlkær-dreng

Sinthujan Nagenthiraja (32) er med sin baggrund som idrætspædagog og gammel Houlkær-dreng
helt perfekt til jobbet som ny aktivitetskoordinator i Houlkær-området, vurderer halformand Jens
Johansen. Her er de to fotograferet foran hallen, hvor Sinthu i fremtiden skal være med til at sætte
nye aktiviteter i gang og understøtte de eksisterende.

Løsningen på problemet ser ud til at hedde Sinthujan Nagenthiraja. Eller blot Sinthu, som han kaldes i
daglig tale.
Som gammel Houlkær-dreng, som uddannet idrætspædagog og som frivillig futsal-træner i Houlkær
IF gennem flere sæsoner har han i forvejen mange af de kompetencer, som man i hallen og på skolen
gennem flere år har drømt om at tilføre det lokale fritidsliv.
Og det var derfor også med stor glæde, Jens Johansen i forsommeren kunne offentliggøre et opslag
på Houlkærhallens Facebook-side om, at hal, skole og fritidsklub i fællesskab er gået sammen om at
ansætte Sinthu som ny ”aktivitetskoordinator” i området.
”Sinthu skal i sin egenskab af aktivitetskoordinator være sparringspartner for hallens mange forskellige
brugere og etablere netværk mellem de lokale institutioner og foreninger. Det betyder, at Sinthu skal
arbejde for maksimal udnyttelse af Houlkærhallens mange faciliteter samt igangsætte nye aktiviteter og
understøtte eksisterende, alt sammen i tæt dialog med hallens brugere herunder foreningerne, Houlkærskolen/SFO og Klub Gården. Sinthu har allerede bevist, at han med sit engagement i Houlkær IF kan
skabe resultater, da han har haft en stor andel i opstarten og succesen med futsal i Houlkær. Og ikke
mindst det faktum, at han er en rigtig ”Houlkærdreng”, som kender og vil området, gør, at vi har fundet
ham perfekt til jobbet”, hed det bl. a. i Jens Johansens Facebook-opslag om nyansættelsen.

Med et ben i alle lejre
På grund af sommerferien er det indtil videre forholdsvis begrænset, hvor meget Sinthu har kunnet være
med til at sætte i gang i Houlkærhallen.
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Til gengæld har han allerede i nogle måneder været i sving på Houlkærskolen, hvor man både har kunnet
møde ham i SFOen og som støtte- og idrætslærer.
- Og netop dét at jeg som aktivitetskoordinator kommer til at stå med et ben i alle lejre, tror jeg selv, kan
vise sig at blive guld værd.
- Jeg kender i forvejen børnene fra skolen og fra fritidsklubben - og kan derfor også nemmere få en
fornemmelse af, hvad det evt. kan være for nogle aktivitetstilbud, de savner i fritiden, nævner Sinthu.
Et naturligt sted at starte vil være at udvide det allerede eksisterende futsal-tilbud i Houlkærhallen.
Sammen med trænerkollegaen Rasmus Veng har Sinthu gennem de seneste år været med til at etablere
Houlkær – ikke bare som lokalt futsal-mekka men også som en reel magtfaktor inden for ungdoms-futsal på landsplan.
- Hidtil har vi dårligt haft mulighed for at tage flere hold ind end de to ungdomshold, vi har haft i forvejen:
- Dét skulle der gerne blive åbnet op for nu – og samtidig kan jeg forhåbentlig også komme i gang med
at oplære nogle af vore ældste futsal-spillere som trænere, så de i fremtiden kan hjælpe med at tage sig
af næste generation, nævner den nyansatte aktivitetskoordinator.
Sinthu er også allerede godt i gang med at undersøge mulighederne for, at der igen kan blive etableret
et lokalt basketball-tilbud i Houlkær.
- Jeg er i første omgang blevet kontaktet af en flok drenge, som er interesserede, og nu handler det
så bl. a. om at få afdækket, hvor ofte de er indstillet på at træne – og om vi evt. kan få et samarbejde i
gang med den eksisterende basketballklub i Viborg.
- Der er rigtig mange tilbud til de unge mennesker i dag, og for nogle vil det sikkert derfor også være
uoverskueligt at skulle træne flere gange om ugen, når de samtidig skal have en dagligdag til at gå op
med lektier og lange skoledage.
- Personligt tror jeg, det vigtigste er, at vi giver de unge nogle tilbud, så de bevarer lysten og synes, det
er sjovt at komme til træning.
- Så skal resultaterne også nok vise sig hen ad vejen, som vi har set dét indenfor futsal-afdelingen,
bemærker Sinthu.

Optræk til generationsskifte
Den nyansatte aktivitetskoordinator har også allerede gjort sig tanker om, hvordan der igen kan blive
skabt liv i cafeteriet, som igennem en årrække har været lidt af et smertensbarn for Houlkærhallen.
Men præcist hvor det hele ender – det må tiden vise.
Kendsgerningen er, at Houlkærhallen i de kommende år står over for lidt af et generationsskifte, som
også meget vel kan komme til at indbefatte den nyansatte aktivitetskoordinator i et eller andet omfang,
antyder halformand Jens Johansen.
- Jeg er i dag flyttet fra området og har heller ikke børn på skolen længere, så det er klart, at mit fundament i dag er et andet, end da jeg for 15 år siden begyndte at engagere mig i Houlkær IF.
- På den baggrund ligger det også fast, at indeværende periode bliver min sidste som formand for
Houlkærhallen.
- Herefter må det være op til nye kræfter at løfte arven, og også med dét i mente har jeg det rigtig godt
med, at det nu er lykkedes os at få ansat én person til at tage sig af ”alt det sjove” i Houlkærhallen.
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Nemlig samværet med – og aktiviteterne i forhold til de unge, noterer en synligt tilfreds halbestyrelsesformand.

Sinthu, som han kaldes i daglig tale, er i forvejen et kendt ansigt i det lokale idrætsliv. Her er han
sammen med en flok af sine drenge på U13-holdet til futsal-stævne i Farum hos FC. Nordsjælland.

En rigtig Houlkær-dreng
med rødder på Sri Lanka
25 år efter at han selv for første gang satte fødderne i Houlkær, skal Sinthujan Nagenthiraja
nu være med til at hjælpe andre med at falde til.
- Det er dejligt at have et stort netværk – men ind imellem kunne jeg nu godt tænke mig, at det ville gå
lidt hurtigere med at få købt ind i Fakta…
Sinthujan Nagenthiraja, nyansat aktivitetskoordinator i Houlkær, lyser op i et stort smil ved tanken af de
mange kendte ansigter, han i dag møder på sin vej, når han færdes rundt i lokalområdet.
45

AKTUELT I OMRÅDET

I en stresset stund kan det godt være en smule distraherende og tidrøvende – men for det meste er det
først og fremmest hyggeligt.
Og nutiden i Houlkær står således i grel modsætning til den sommer i 1992, da Sinthu første gang satte
sine fødder i Houlkær efter seks år tidligere at være ankommet til Danmark som tamilsk flygtning fra
borgerkrigen på Sri Lanka.
Dengang kendte han og familien ikke et øje – og det lå langt fra i kortene, at Sinthu 25 år senere skulle
få prædikatet ”en rigtig Houlkær-dreng” hæftet på sig.

En superfed skole
Allerede i skoletiden på Houlkærskolen begyndte Sinthu dog ret hurtigt at føle sig hjemme.
- Jeg var alt i alt rigtig glad for min tid på Houlkærskolen, hvor jeg gik fra 1. til 9. klasse. Jeg synes, vi
havde en fin årgang og nogle rigtig gode lærere, og overordnet husker jeg det bare som en superfed
skole, bemærker han.
Sinthu vil ikke hævde, at han som barn i Houlkær aldrig nogensinde er blevet drillet med sin hudfarve.
- Men når jeg tænker på dét i dag, var drillerierne vel ikke værre, end dem så mange andre børn bliver
udsat for.
- Nogle bliver drillet, fordi de går med briller. Andre på grund af deres herkomst, og andre igen for noget
helt tredje.
- Grundlæggende synes jeg altid, jeg har følt mig velkommen i Houlkær, og det bedste bevis for dét er vel
i virkeligheden, at jeg og min familie stadig bor her, fremhæver den nu 32-årige Sinthujan Nagenthiraja.

Udlængsel førte til Århus
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- Grundlæggende tror jeg, det stikker dybt i alle mennesker, at de gerne vil trives og have det godt – og
det er bl. a. også noget af dét, jeg håber at kunne bidrage til i mit nye job som aktivitetskoordinator
i Houlkær: at hjælpe nye unge mennesker ind i foreningslivet, så de forhåbentlig ad den vej hurtigere
kommer til at føle sig som en del af fællesskabet, nævner Sinthu.

Rollemodel og legebarn
Selv er han ikke meget for at fremhæve sin egen rolle i forhold til integrationen i Houlkær, men han oplever dog ind imellem, at han f. eks. i SFOen bliver kontaktet af udenlandske forældre, der i ham synes
at kunne finde en dansker, de lidt nemmere kan spejle sig i.
- Det kan være ukrainere eller det kan være arabisk-talende forældre, som jeg personligt også kun kan
kommunikere med ved hjælp af tegnsprog.
- I bund og grund handler det vel om, at de ser mig som en person, der engang har stået i samme
situation som den, de selv står i nu, bemærker Sinthujan Nagenthiraja.
Hvad børnene i Houlkær angår, så har de ret hurtigt fundet ud af, at de sjældent går forgæves til Houlkærs nye aktivitetskoordinator, når det handler om at finde en voksen, der gider være med til at spille
fodbold – eller bold i det hele taget.
Det er ikke så få fodboldkampe, Sinthu allerede har været involveret i i løbet af sine første to måneder
på Houlkærskolen.
- Og, lyder det med et stort grin fra det 32-årige legebarn, som i fremtiden skal være med til at binde
skole, klub og idrætsliv endnu bedre sammen i Houlkær.
- Nogle gange kan man godt ligefrem glemme, at man er på arbejde………

Sinthu har prøvet at snuse til verden udenfor Houlkær.
I gymnasietiden på Viborg Gymnasium og HF fik han på et tidspunkt nok af de kendte og vanlige omgivelser og flyttede til Århus, hvor han færdiggjorde sin studentereksamen på gymnasiet i Risskov.
I alt blev det til tre år i ”smilets by”, inden Sinthu atter tog turen retur til Viborg, hvor han siden har
uddannet sig til idrætspædagog.
- Jeg ved ikke, om man kan tale om hjemve, men det var vel noget i den retning.
- Bare i løbet af de tre år, jeg havde været væk, syntes jeg, der var sket en rigtig positiv udvikling i
Houlkær med nye boligområder og nye faciliteter, og i dag ser jeg virkelig Houlkær som et fantastisk
sted at bo med gymnasium, medieskoler, folkeskole, klub og hal samlet indenfor et meget lille område,
fremhæver den hjemvendte ”Houlkær-søn”.

Bedre integration
Også når det gælder integrationen føler Sinthu Nagenthiraja, at der er sket fremskridt i Houlkær, siden
han selv flyttede til bydelen for et kvart århundrede siden.
- Når jeg i dag færdes på Houlkærskolen, synes jeg stort set aldrig, jeg oplever børn, der bliver drillet
med deres etniske baggrund.
- Tværtimod oplever jeg bl.a. en masse syriske børn, som hurtigt er blevet rigtig dygtige til at tale dansk,
og som bl. a. også derfor er faldet rigtig godt til i skolen.
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Kommunens trafik- og vejteknikere deler tydeligvis ikke Initiativgruppen Houlkærs
bekymring for trafiksikkerheden i Houlkær. Nu knytter Initiativgruppen i stedet
forhåbningerne til politikerne.

Er rundkørslen ved Houlkær-Centret farlig at færdes i for fodgængere, cyklister og knallertkørere? Kunne
problemerne evt. løses med en hastighedssænkning på strækningen mellem Hyrdebakken og Fennebakken? Og er der for mange mælkebøtter på Midterøen?
Svarene på de spørgsmål afhænger øjensynligt i høj grad af øjnene, der ser.
I Initiativgruppen Houlkær er grundopfattelsen, at mange ”bløde” trafikanter i tiltagende omfang føler sig
utrygge ved at færdes i rundkørslen Houlkærvej/Odshøjvej.
På den baggrund rettede Initiativgruppen først i maj henvendelse til Viborg Kommunes trafik- og vejafdeling i et forsøg på at få højnet trafiksikkerheden i Houlkærs trafikknudepunkt nr. 1 – og i bydelen
generelt.
I henvendelsen kommer Initiativgruppen med en række konkrete forslag til, hvad der evt. kan gøres for
at gøre rundkørslen ved Houlkærvej mere tryg at færdes i.
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Fra lokalt hold foreslås det bl. a. at nedsætte hastighedsgrænsen på strækningen mellem Hyrdebakken
og Fennebakken ”så meget som muligt og gerne til 30 eller 40 km/t” og at udvide cykelstien langs
Houlkærvej, så der også bliver plads til knallertkørerne.
Initiativgruppen argumenterer også for, at ”stien langs Houlkærvej snarest bør forlænges fra Fennebakken til Skovbakkevej” og for at sikkerheden i krydset Skaldehøjvej/Randersvej bør forbedres ”evt. ved at
trække stien tilbage a la stien på Randersvej/Nørresøvej”.
Og så gør Initiativgruppen Houlkær i øvrigt opmærksom på, at vejafmærkningen omkring rundkørslen
ved Houlkær-Centret ”flere steder forekommer ulogisk”.
Det påpeges også, at cykelstierne i lokalområdet ”mange steder er generende ujævne – formentlig på
grund af mosegrise og trærødder”, ligesom der i henvendelsen fra Houlkær slås til lyd for en lidt mere
intensiv ukrudtsbekæmpelse i centrum af rundkørslen Houlkærvej/Odshøjvej.
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”Selv om mælkebøtten har sine beundrere, er vi enige om, at den på dét sted er malplaceret og signalerer uacceptabelt forsømt vedligehold. Vi henstiller kraftigt, at midterøen stedse fremstår vel vedligeholdt
og derved afspejler et attraktivt center”, hedder det i henvendelsen til kommunens vej- og trafikafdeling.

den fremtidige hal- og skolesituation i området øst for søerne, nævner Henning Bruun-Schmidt fra
Initiativgruppen, som allerede er i fuld gang med at sammensætte politikerpanelet til mødet i Houlkær
31. oktober.

Nej, nej og atter nej

Nærmere oplysninger om politikermødet 31. oktober vil dukke op på houlkaerportalen.dk
og Facebook-siden ”Os i Houlkær” i takt med, at tidspunktet nærmer sig.

Svaret fra kommunen indløb umiddelbart før sommerferien, og det var – mildt sagt – ikke særligt
imødekommende over for de lokale ønsker om ”større tryghed og sikkerhed for trafikanterne i Houlkær-området”.
”Vi har ingen planer om at etablere fodgængerfelter ved rundkørslen ud for Houlkærcenteret – eller
tydeliggøre vigepligten”. ”Vi har ingen planer om at ændre på den lokale hastighed på Houlkærvej på
60 km/t”. ”Vi har ikke planer for at få knallerterne ind på stien – det er helt bevidst, at knallerterne er
henvist til at færdes langs selve vejen”. ”Vi har ikke planer om at ændre på det nuværende vedligeholdelsesniveau i midterøen i rundkørslen ved Houlkærcentret”. ”Der er ingen aktuelle planer om at etablere
en ny sti langs Houlkærvej på strækningen fra Fennebakken til Skovbakkevej”. Og ”vi har ikke planer
om flytning af cykelstien i krydset Skaldehøjvej/Randersvej. I forbindelse med anlæggelse af stien er
denne løsning valgt”.
Ét for ét bliver forslagene fra Houlkær skudt ned af embedsmændene i kommunens vej- og trafik-forvaltning, og kun på et par enkelte punkter er der en vis fremkommelighed at spore i svaret fra rådhuset
på den anden side af søerne.
”Det fremgår ikke af henvendelsen fra Houlkær, hvad der er ulogisk ved afmærkningen omkring rundkørslen på Houlkærvej, men vi må ved lejlighed efterse, om afmærkningen vurderes at være i orden, eller
der eventuelt skal ske mindre justeringer”. ”Og med hensyn til ujævnheder, trærødder mv. på tværs af
stier, så er vi bekendt med problemet og arbejder løbende for at få udbedret de værste af disse”, lyder
det afslutningsvist i svarskrivelsen fra kommunen.

Goddag mand økseskaft
I Initiativgruppen Houlkær lægger man ikke skjul på, at man unægteligt havde håbet på at møde lidt
større lydhørhed i vej- og trafikforvaltningen.
- Vores forventning var da i det mindste, at teknikerne ville sige, at det var nogle spændende idéer, vi
kom med – og at vore input ville komme indgå i de kommende års trafik-planlægning.
- Dét svar, vi nu har fået. Ja, undskyld mig. Det er sådan lidt: Goddag mand økseskaft, erklærer en
tydeligt skuffet Stig Jensen fra Initiativgruppen.
I Initiativgruppen Houlkær er man dog ikke til sinds at give op så let, og trafiksikkerheden i lokalområdet
vil derfor også komme til at indgå som ét af punkterne, når Initiativgruppen tirsdag 31. oktober kalder til
politikermøde i Boligselskabet Viborgs nye beboerhus – som optakt til efterårets kommunalvalg.
- Vi forsøger denne gang at tilrettelægge politikermødet på en lidt anderledes måde, så det ikke kommer
til at handle så meget om gode hensigter men mere om helt konkrete, lokale problemstillinger, som
politikerne bliver bedt om at forholde sig til på forhånd.
- I den forbindelse vil politikerne naturligvis bl. a. blive foreholdt de trafikale udfordringer, vi selv synes,
vi har i Houlkær-området, ligesom vi bl. a. også glæder os til at høre, hvad politikerne har at sige om
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Houkærskolens sfo
– nu med reportere!

Houlkærskolen
fylder 40 år
Dette markeres med en jubilæumsuge – uge 33 i august 2018.
Alle elever på skolen starter skoleåret 2018/2019 med at markere jubilæet. Vi vil lave en stor dramaopsætning, hvor alle elever deltager. Forestillingen kommer til at foregå i klyngerne som en rejse med
indtryk fra Houlkærskolens 40 år. Fredagen (den 17. august 2018) bliver dagen, hvor forældre inviteres
til at se resultatet.
Forude venter meget arbejde på tanke og ideplan, og et udvalg af Houlkærskolens lærere med tilknytning til de respektive fem klynger har haft første møde med Charlotte Olling Rebsdorf, der er uddannet
dramapædagog og tilknyttet Limfjordsteatret.
Hun har, sammen med Kathrine Weigelt Nielsen - uddannet på The Commedia School blandt andet
med hovedvægt på komik, fysisk teater og meget mere - lovet at bære projektet igennem for os. Vi er
trygge ved at have to så kompetente tovholdere med os, og vi glæder os rigtig meget til et spændende
og udfordrende forløb.
Jubilæet markeres også for Houlkærskolens tidligere elever. Her kan man følge vores Facebookside:
”Houlkærskolens 40-års jubilæum”, hvor der løbende vil komme informationer. Der bliver ”Åbent Hus”
på skolen lørdag den 18. august klokken 14.00 – 16.00, hvor der vil være taler, rundvisning og servering af bobler og kransekage. Efterfølgende vil det være muligt at møde de gamle klassekammerater /
årgangskammerater i klasselokalerne.
Initiativgruppen Houlkær arrangerer stor elevfest i Houlkærhallen om aftenen.
Der kommer mange flere informationer ud om dette senere, men notér allerede nu datoen i kalenderen
og hiv fat i alle dine gamle klassekammerater, så vi kan blive rigtig mange til at markere jubilæet.
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I Houlkær sfo har vi efter ferien fået æren af at
møde et nyt hold 0. klasser. De er i skrivende
stund godt i gang med at finde ud af, hvordan
det at gå i skole, og hvordan SFO fungerer.
Ankomsten af nye børn betyder samtidig nogle lidt ”sjove” rokeringer for specielt de nye 2.
klasser. I Myretuen går 0. og 1. klasserne, og
i Kernehuset 2. og 3 klasserne. Det betyder
efter hver sommerferie, at de børn, der har
været vant til at være de store i den lille klynge,
nu skal vænne sig til at være de små i den store
klynge. Det klarer de heldigvis fint, og de nuDe tre reportere Lærke Jacobsen Svenstrup, Thilde
værende 3. klasser har jo netop været gennem
Elsborg Sørensen og Marius Rousing Nielsen.
samme proces, så de er med til at sætte et
godt eksempel.
Fremadrettet kigger sfo´en på et par spændende tiltag/aktiviteter. I efteråret afholder vi vores
sfo talent-show, der sidste år led et mindre afviklingsmæssigt knæk. I år er vi tilbage for fuldt blus, og
der vil blive lagt vægt på engagement, kammeratskab og opfindsomhed.
Her i efteråret er vi i øjeblikket i gang med at få styr på de sidste detaljer med hensyn til projekt- ”Snushanerne”. Vi er så heldige, at Viborg Gymnasium & HF igen i år har valgt at invitere en gruppe af 3. klasserne på en række besøg, hvor de får lov at snuse til nogle spændende aktiviteter, som ellers normalt
ville ligge udenfor sfo-rammen. Tidligere har nogle af eleverne på gymnasiet været med til blandt andet
at lave forsøg i naturfag, og alene det at være med på sådan en tur har været en kæmpe succes for de
børn, der har deltaget.
Sfo´en spiller i øjeblikket også en stor rolle i forhold til det nært forestående Houlkærløb. Når dette
nummer af Houlkærnyt udkommer, vil vi forhåbentlig kunne se tilbage på en helt fantastisk dag. Målt på
stemningen blandt børnene, skal det nok blive godt. Denne stemning har skolens bibliotek været med
til at skabe, da det har afholdt konkurrencer, hvor man blandt andet har kunnet vinde nogle specielle
løbsnumre og retten til at være den, der tæller ned fra 10 inden løbsstart.
Sidst, men bestemt ikke mindst, vil vi præsentere et nyt indslag i forbindelse med sfo´ens bidrag til
Houlkærnyt. Tre 3. klasser har i den forgangne uge været sat på en reporter-opgave, hvor de skulle
stille et par hurtige spørgsmål til nogle af børnene fra de andre årgange.
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Det er planen, at dette indslag fremover vil være en fast del fra
sfo´ens side, og spørgsmålene vil selvfølgelig variere fra gang til
gang.
Lærke Jacobsen Svenstrup, Thilde Elsborg Sørensen og Marius
Rousing Nielsen fra 3. B fik lavet følgende, da de var afsted som
reportere:
Lærke:
Hvad synes du om at være startet i skole?
”Elisabeth 0.C: Det har været fint, og det er sjovt at løbe luftere*.
Jeg havde også glædet mig til at starte i skole”.
*Luftere er oftest et mentalt break mellem timerne, hvor børnene
løber en tur rundt om sandkassen.
Marius:
Har du fået nogen nye venner, efter du er startet i 1. klasse?
Mikkel 1.A:
”Ja både Silje og Lauge”.
Marius:
Hvad er så det bedste ved skolen?
Mikkel 1. A:
”Det er frikvarter. Vi spiller lagkage og bytter pokèmon kort!”
Thilde:
Hvordan er det at være startet i en ny klynge (Kernehuset)
Alexander 2.A:
”Det er fedt! Så er man blevet ældre og sejere, og man må lave
alle de lektier, man vil”.
Thilde: Hvad er så det bedste ved skolen?
Alexander 2.A:
Det er, når jeg er sammen med mine venner, og vi leger og har det
sjovt. I frikvartererne leger vi en leg, der hedder kylling”.
Alexander slutter af med at understrege, at Kernehuset har været
et overraskende sjovt sted at komme hen.
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Nyt fra Houlkærskolen
Siden sidst
Vi er nu rigtig godt i gang med et nyt og spændende skoleår. Igen i år vil der være nye tiltag i forhold
til skolereformen.
Houlkærskolen er, sammen med 50 andre skoler i
landet, udvalgt til at deltage i et rammeforsøg under Undervisningsministeriet. Det betyder, at vi på
7. og 8. årgang vil tilrettelægge dele af undervisningen med to lærere og udnytte muligheden for
at lave særligt talentforløb i dansk og matematik
for de fagligt dygtige elever, samt et forløb for de
fagligt svage elever. Her skal vi afprøve og følge,
om vi kan måle, om der er effekt af to-lærer timer.
Vi vil igen i år bruge vores læringsvejlederteam til,
sammen med klassens lærere, at have særlig fokus på, at alle elever profiterer af undervisningen.
Et særligt fokuspunkt vil være, hvordan vi bedst
udnytter de to-voksnetimer, som alle klasser har
i dette skoleår. Det betyder, at alle klasser, i løbet
af et skoleår, vil få besøg af en læringsvejleder - i
første omgang i dansk og matematik. Der vil fortsat være et stort behov for god støtte til skolearbejdet
fra hjemmet, så målsætningen om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, kan nås.
I dette skoleår vil vi også have særligt fokus på, at eleverne selv skal transportere sig til og også gerne
fra skole.
Vi har derfor startet projekt ”Gå-bussen” op. Det sker i samarbejde med Sundhedscenter Viborg og er
en del af programmet: ”Sunde Børn bevæger Skolen”, som er et samarbejde mellem TrygFonden og
Dansk Skoleidræt. Ideen er, at de store elever hjælper de små elever med at komme sikkert i skole.
Det er vigtigt, at eleverne fra 4. – 9. årgang selv cykler til og fra skole. Det giver mulighed for at udnytte
de mange tilbud, vi som skole får, fra blandt andet natur- og kulturinstitutioner i vores nærområde.
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Skoleåret 2017/2018 er også mobilfrit skoleår
Mange af jer har sikkert fulgt debatten om mobiltelefoner i skolen.
Vi indførte allerede sidste skoleår, i samarbejde med skolebestyrel-sen og elevrådet, mobilfri skole på
Houlkærskolen.
De små og mellemstore elever har deres mobiler på lydløs og gemt væk i tasken i undervisningstiden.
Mobilen kan dog bruges til un-dervisningsrelaterede aktiviteter.
De store elever afleverer deres mobiltelefoner om morgenen, hvor-efter de bliver låst inde, og kun hvis
de skal bruges i forbindelse med undervisningen, bliver de udleveret.
Det har skabt grobund for væsentligt mere aktivitet og fællesskab i pauserne, og eleverne nyder det
samvær og de hyggestunder, en sådan ordning giver.

På Houlkærskolen accepterer vi ikke mobning
– men det er ikke det samme som, at det ikke sker!
Derfor vil vi igen i dette skoleår have særligt fokus på elevernes trivsel og fællesskabet. Vores sidste
trivselsundersøgelse viste, at der er rigtig god trivsel for den største del af eleverne, men i år skal vi ud
i hjørnerne og have fat i de sidste elever. Vi vil derfor sætte ekstra ind og i langt højere grad inddrage
eleverne, så de bliver medansvarlige for et godt undervisningsmiljø.
Houlkærskolen SKAL være et godt sted at være og et godt sted at lære!
Med venlig hilsen
Pernille Lilliedahl
Skoleleder

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER

Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk
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Nyt fra Houlkær
Bibliotek
Af Anne-Mette Myrhøj

Sommeren går på hæld, og det begynder at blive tidligere mørkt. Hverdagen melder sig, og sommerens
feriemin-der glider mere og mere i baggrunden.
I den mørke tid kan man i stedet rejse en tur i fantasiens verden og læse en god bog, høre en lydbog
eller se en film. Viborg Bibliotekerne tilbyder også et hav af gode oplevelser i efteråret og vinteren. De
kan ses i det nye ar-rangementskatalog ”Bemærkedage”, som kan fås på det nærmeste bibliotek eller
ses på nettet på adressen: www.bemaerkedage.dk
For de musikglade er der forskellige arrangementer, hvor man både kan synge med og lytte til musik.
De tre syng-med-arrangementer er med Viborg Kulturskoles Palle Kjeldgaard og Lene Rikke Bresson og
Ebbe Ringblom, som er dirigent for Viborg Big Band.
Værterne vælger en håndfuld sange, som man synger sammen, og som værterne giver et par ord med
på vejen. Er man mere til kun at nyde musik og sang, kan man høre salmer, korsang, jazz, cabaretmusik, folkemusik, rock og cubansk musik.
Indenfor litteraturens verden er der også mange
gode arrangementer. Et af dem, jeg vil fremhæve, er en forfatter-aften med Lotte Petri, som har
skrevet mange spændende krimier. Denne aften
hører vi om hendes nyeste, som hedder ”Djævelens værk”. Det er ifølge forfatteren selv et moderne værk om eksorcisme, og det første bind i en serie. Vi hører også om de overnaturlige elementer,
der optræder i hendes bøger, og om forfatterens
baggrund og opvækst.
Det er blevet til fire krimier i serien om forskeren
og amatørdetektiven Selma Eliassen, som er udkommet før ”Djæ-velens værk”. De hedder ”Den 5. plage”, ”Vand til blod”, ”Sort død” og ”Hvidt snit”,
som sætter et punktum for seri-en.
”Djævelens værk” handler kort om en ung pige der bliver dræbt på Assistens Kirkegård, og ved obduktionen opda-ger knogleekspert Josefine Jespersen, at der er ridset et kors ind i offerets kranie. Snart
bliver der talt om djæve-lens værk, og flere mord med samme signatur dukker op.
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Politiets efterforskningsleder beslutter sig for at konsultere en eksorcist, da meget peger i retning af, at
motivet er religiøst funderet. Herefter starter en nervepirrende jagt på en seriemorder, der tilsyneladende har allieret sig med selveste djævelen, og meget tyder på, at Josefine er udset som det næste offer.
Thrilleren bevæger sig i gråzonen mellem psykiatrien og djævelskab.
Forfatteren er opvokset i den lille by Hvalsø ved Roskilde. Hendes far var psykiatrisk overlæge ved
Avnstrup Ple-jehospital som hørte under Skt. Hans Hospital, og derfor havde familien en tæt tilknytning
til hospitalets ansatte og indsatte. Lotte Petri blev endda nogle gange passet af patienter, og familiens
nabo var et patientkollektiv.
Der er masser af gode oplevelser i vente. Jeg skal forresten også lige nævne et foredrag med kunstner
Martin Bi-gum, fodboldspiller Søren Frederiksen, komiker og psykoterapeut Finn Nørbygaard, globetrotter Emil Erichsen, po-litisk ekspert Roger Buch o.s.v. Det er svært at få armene ned igen!!
Mange af arrangementerne laves i samarbejde med folkeoplysningsforbundene, lokale foreninger eller
virksomhe-der. Til nogle af arrangementerne kræves der billet, som man enten selv kan købe på nettet
eller på det nærmeste bibliotek.
Og hvad er der så for børn? Der er teater, musik, ferieaktiviteter, skattejagter, Halloween og jule-billed-banko. Et mere udførligt program kan ses på www.ferieaktiviteter.viborg.dk og www.bemaerkedage.
dk under ”Børn”.

IT-hjælp
Der er mange, som efterspørger hjælp til deres tablet, mobiltelefon og pc. Der er hjælp at hente,
men man skal henvende sig på Hovedbiblioteket på Vesterbrogade, hvor studerende fra Mercantec gerne vil træde til. Der er træffetid hver mandag, tirsdag og onsdag fra klokken 15-18
lige ved bibliotekets indgang.

Bogbyttedag
Så er det atter tid til den halvårlige Bogbyttedag på Houlkær Bibliotek. Lørdag den 11. november fra klokken 10-12 åbner vi dørene til mødelokale 1. Er der cd´er, dvd´er og bøger, man gerne
vil af med, modtager vi dem løben-de hele året. Vi vil kun have materialer i god stand og ikke
fra forlaget Union og Lademann. Man må meget gerne komme og tage, hvad man kan bruge –
indenfor rimelighedens grænser – der er rigtig mange fine ting, som sag-tens kan genbruges.
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SOGNEARRANGEMENTER
Fælles sogneaften i Domkirkens sognegård:
Historier fra den gamle Danmark
tirsdag den 19. september kl. 19.30
De seks bykirker i Viborg inviterer til en aften, i Sognegården ved Viborg Domkirke, med den kendte og efterspurgte foredragsholder Nis Boesdal, som kan trække
fulde huse med sine humoristiske og nærværende foredrag.
For Nis Boesdal er de gode historier et bærende element i
vores kultur. I aftenens foredrag fortæller han om historiernes historie og deres oprindelse i Bibelen. Mange af de gamle grundfortællinger føres videre i opdaterede
udgaver, og derfor møder vi dem ofte den dag i dag, uanset om vi hører radio, ser en film i biografen eller
læser en bog.
Men hvilken skikkelse har de gamle fortællinger i dag? Hvilke dybe rødder har de, og hvilke fundamentale omstændigheder fortæller de om? Hvordan varierer historierne fra land til land og fra egn til egn?
Det er nogle af de spørgsmål, Nis Boesdal besvarer i foredraget.
En fantastisk fortælling om Afrika
torsdag den 21. september kl. 14.30
Birthe Kirk emigrerede med hele sin familie - mand og
fem børn - til det daværende Rhodesia i 1973. Sammen
med sin mand, Wolle Kirk, opbyggede hun et storlandbrug med malkekvæg, tobaksavl og mejeri. Birthe Kirk er
læreruddannet og fik oprettet skoler, børnehaver, klinikker og meget andet i sin tid i Afrika, der bød på mange
begivenhedsrige oplevelser.
I år 2000 lavede Mugabe en jordreform, hvor enhver sort
mand frit kunne overtage en hvid mands ejendom, blot det skete uden fysisk tvang. I 2002 blev Birthe
og Wolle Kirk overfaldet af røvere, og Wolle Kirk blev stukket 27 gange med en kniv og mistede det ene
øje. De besluttede da at vende tilbage til Danmark, hvor de slog sig ned på Mors. Alt det og meget mere
vil Birthe Kirk fortælle os om i en levende fortælling om et eventyrligt liv.
Filmaften med oplæg: ”Jeg er stadig Alice”
torsdag den 5. oktober kl. 19.00
At blive ramt af demens eller Alzheimers påvirker både dig selv og dine nærmeste. Det er ”skjulte”
sygdomme – forbundet med mange tabuer. Samtidig rammer det så mange.
Denne aften vises filmen ”Jeg er stadig Alice”. Filmen er et amerikansk drama fra 2014, skrevet og
instrueret af Richard Glatzer og Wash Westmoreland. Filmen er baseret på Lisa Genovas roman ”Stadig
Alice” fra 2007. I hovedrollen som Dr. Alice Howland ses Julianne Moore.
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Alice Howland er lingvistik professor, lykkeligt gift og har tre voksne børn. Under
en forelæsning begynder hun at glemme ord, og hun finder efterfølgende ud
af, at det er tidlige tegn på Alzheimers. Nu bliver både Alices familie og ikke
mindst hendes egen selvforståelse prøvet til det yderste.
Efter filmen vil demenskonsulent ved Viborg Kommune, Anne Molin, deltage
med et oplæg til samtale om det at være pårørende til et menneske, der på den
måde ”forsvinder” for øjnene af én, sådan som det jo sker, når et menneske,
man kender godt, bliver ramt af Alzheimers eller demens. Anne Molin vil ligeledes fortælle om Demenscentrets arbejde her i byen samt om Demenscaféen
i Vestervang.
Bibelske kvindeskikkelser i lyst og nød
torsdag den 26. oktober kl. 14.30
Fortællingen handler om syv af bibelens kvindeskikkelser. De er syv som de syv skabelsesdage: Eva, Sara og
Hagar, Lea og Rakel, Batseba og Maria, Jesu mor.
Som perler på en snor. Nogle hører sammen to og to,
som i et had-/ kærlighedsforhold. Andre står alene. Fælles for dem alle er, at de blev mødre. Nogle mistede deres
børn, andre døde fra dem.
En dramafortælling på ca. 50 minutter, hvor sognepræst
Lisbeth Holm Filtenborg fortæller/er disse kvinder.
Efterfulgt af en kort redegørelse for stykkets tilblivelse
og inspiration.
500 år senere…
torsdag den 16. november kl. 14.30
Hvad sker der, når vi går til alters?
Hvad tror vi, og hvad tror katolikkerne? Og hvem synes
vi bestemmer og skal bestemme i kirken?
Her i reformationsåret beskæftiger vi os rigtig med de
ting, der skete for 500 år siden og det brud, det endte
med, men hvad tænker og tror katolikker og lutheranere
egentlig i dag?
Det siger og skriver teologer en masse om, men det kunne være mindst lige så interessant at høre, hvad der tros
og tænkes på bænken.
Derfor har sognepræst Lotte Martin Jensen stillet spørgsmålene til kirkegængere i både Viborg og
Rom - ti katolikker og ti lutheranere hvert sted. Det har givet nogle rigtig interessante samtaler, og hun
glæder sig til at delagtiggøre jer i de tanker, hun har mødt, og håber I har lyst til at tage tråden op og tale.
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Adventsfest
lørdag den 2. december kl. 12.30 holder vi adventsfest.
Der vil være mulighed for at handle hos nørklegruppen.
Vi spiser en dejlig middag, og efterfølgende lytter vi til
en julefortælling.
Vi slutter af med æbleskiver og kaffe/te. Det koster 30
kr. at deltage.
Husk tilmelding til middagen senest fredag den 24. november kl. 12.00 til sognemedhjælper Hanne Flyvholm på
tlf.: 42 83 40 27 eller kirkekontoret på tlf.: 86 67 40 88
Kirkebil kan bestilles senest den 2. december kl. 10.00
på tlf.: 42 83 40 27.
KONCERTER
Festivalkoncert: ”Derfra min verden går”
lørdag den 30. september kl. 15.00
Medvirkende: Andreas Brantelid, cello, Det Danske
Ungdomsensemble DUEN og dirigent Morten Ryelund.
Klassiske Dage, Holstebro, præsenterer i samarbejde med
Houlkær Kirke og Klassisk i Viborg cellist og prismodtager
Andreas Brantelid som solist i Tchaikovskis charmerende
og elskede ”Rokoko-Variatoner”.
Desuden fejrer DUEN, det danske landshold for unge
strygere under ledelse af Morten Ryelund, 200-året for
N. W. Gade med hans ”Noveletter” samt værker af Poul
Schierbeck og Carl Nielsen. Entré 100 kr./unge under
25 år 50 kr.
Efterårsstemninger
tirsdag den 10. oktober kl. 19.30
Midtjysk Kammerkor, dirigent Søren Birch.
Koncerten ligger lige på kanten til, at det bliver rigtigt efterår. Derfor vil programmet både indeholde sange, der minder os om sensommeren og sange, der leder os ind i efterårets stemninger. Udover sange og
salmer vil der være musik af bl.a. Mendelssohn, Elgar og Erik Haumann. Fri entré.
Uhygge med SKRALLEBANG

r?
er i Houlkæ
Hvad sker d oksiden ”Os i Houlkær”
lg med på Facebo

Fø
portalen.dk
en www.houlkaer
og på hjemmesid
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lørdag den 4. november kl. 10.30
U-hyg dig med SKRALLEBANG.
En uhyggelig koncert i anledning af allehelgen/halloween.
En koncert om hekse, trolde, flagermus, spøgelser og andre skæmmende ting.
Tag dine voksne i hånden. Tag dit mest uhyggelige kostume på og kom og vær med!....hvis du tør!
Salmebandet
lørdag den 2. december kl. 16.00
Lyden af kendte salmer - og så alligevel ikke!
I Salmebandet arbejdes der på at give melodierne fra
Den Danske Salmebog et nyt udtryk. De gamle salmer
tages op til revision, og med inspiration fra jazzens univers sættes de smukke melodier og tekster i et helt nyt
perspektiv - dog altid med respekt for oplægget.
Salmebandet er et samarbejde mellem seks musikere fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.
Arrangementerne er bearbejdet med melodien som udgangspunkt og forsøger at ramme et bredt publikum, men samtidig udfordrer lytterens ører for anderledes klange og rytmer. Musikerne er:
Nana Cecilie Gaardsted Bøvling, vokal. Johannes Gammelgaard Lauritsen, saxofon. Emil Sommer Larsen,
klaver. Nikolaj Bugge, guitar. Frederik Nyboe Hagner, kontrabas. Jonas Møller Andreasen, trommer.
Entré 50 kr./unge gratis.
ANDET
Søndagsfrokost
Søndage efter højmessen den 8. oktober og 19. november.
Hyggeligt samvær over en enkel frokost. Pris for mad er kr. 10. Ingen tilmelding.
Spaghettigudstjenester
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt
for børn i før-skolealderen og deres familier. Vi lærer
nogle sange, beder Fadervor og hører en historie. Efter
gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs for alle i sognesalen. Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Der er ingen tilmelding.
onsdag den 4. oktober kl. 17.00 om Samson, verdens
stærkeste mand!
onsdag den 8. november kl. 17.00 om Ruth, der rejste
til et fremmed land
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Temagudstjeneste søndag den 29. oktober
kl. 10.30
I år fejrer vi 500-året for reformationen. Og i årets temagudstjeneste vil vi kigge på reformationens tanker om
frigørelse af gudstjenesten fra fastfrosne former og om
fastholdelse af gudstjenestens oprindelige kerne i en re-formation, en gen-skabelse.
Temagudstjenesten planlægges af alle, der har lyst til at være med til det. Så kom og vær med til sætte
dit præg på den! Hvordan tager vi reformationen på ordet her i Houlkær i år 2017?
Planlægningsmøde onsdag den 27. september kl. 17.00 i sognelokalerne.
Mødregrupper i Houlkær kirke
Har du barselsorlov, og er du interesseret i at være sammen med andre mødre med nyfødte, er du velkommen i
Houlkær kirke. Vi starter mødregrupper op i vores kælder.
Vi mødes den sidste onsdag i måneden, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad indholdet skal være. Eksempelvis
gåture, oplevelser, samtale med andre nybagte mødre
omkring de nye udfordringer og oplevelser, der er med
små børn.
Vi mødes første gang onsdag den 27. september kl. 10.30.
Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte sognemedhjælper Hanne Flyvholm
på tlf. 42834027 eller hanne@houlkaerkirke.dk. Vi glæder os til at få besøg af stolte forældre og dejlige
børn. Velkommen!
Babysalmesang
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder
og deres voksne. De ca. 40 minutter går med sange, og
salmer. Vi ser på sæbebobler og gynger i tæppe m. m.,
så børnenes sanser bliver stimuleret på mange forskellige måder.
Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og
lyst. Mikroovn forefindes til eventuel tilberedning af mad til de små.
Tilmelding til Hanne Flyvholm, 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk. Det koster ikke noget at
deltage. Der er babysalmesang hver torsdag formiddag kl. 10.45, dog ikke i skoleferier.
Kælderhygge
Er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes tirsdage i kirkens kælder fra kl. 17.00 til kl. 18.30. Vi begynder
med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske ser vi dukketeater. Nogle gange finder vi tid til
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at være lidt kreative. Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnat-sang. Det koster
10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Vi mødes tirsdag den 19. september, 24. oktober og 21. november.
Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
Musikalsk legestue
Finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.45 til 10.30 i lige uger. Vi synger både nye og gamle
sange og salmer for og med hinanden, lytter til musik, blæser bobler, rasler med æg, danser og hvad
vi ellers kan finde på.
Det er en måde at bringe den yngste og den ældste generation (og dem derimellem) sammen på en
fornøjelig måde. Det koster ikke noget at deltage, og man er velkommen til blot at møde op.
Hvis du vil høre nærmere først, kontakt sognemedhjælper Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller
hanne@houlkaerkirke.dk.
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Gudstjenester
17. september – 14. s. e. trinitatis kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
24. september – 15. s. e. trinitatis kl. 10.30 Kristine Jersin
1. oktober – 16. s. e. trinitatis kl. 10.30 Kristine Jersin

Åben Familie
I Åben Familie kan du dele et måltid mad med andre mennesker og hente lidt inspiration og sjov i underholdningen over kaffen bagefter. Underholdningen kan være sang og musik, oplæsning, quiz, billeder
fra den store verden o.s.v…
Vi hjælpes ad med både de praktiske opgaver som indkøb, madlavning og opvask og med underholdningen. Har du gode idéer til, hvad du kan underholde med, er de meget velkomne.
Åben Familie er for alle uanset alder, men den har hen over årene udviklet sig til mest at bestå af seniorer. Er du yngre, skal det ikke holde dig tilbage. Kom glad!
Vi mødes fredage i lige uger kl. 18.30 til ca. 21.30. For maden, kaffen og underholdningen skal man
betale kr. 30. Børn dog kun kr. 10.
Sognemedhjælper Hanne Flyvholm arrangerer fælles kørsel for de, der er gangbesværede.
Desuden kan hun svare på spørgsmål, du måtte have angående Åben Familie på 42 83 40 27 eller
hanne@houlkaerkirke.dk.

3. oktober – spaghetti kl. 17.00 Kristine Jersin
8. oktober – 17. s. e. trinitatis kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
15. oktober – 18. s. e. trinitatis kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
22. oktober – 19. s. e. trinitatis kl. 10.30 Kristine Jersin
29. oktober – 20. s. e. trinitatis, tema: Reformationen kl. 10.30 Kristine Jersin
5. november – allehelgen kl. 10.30 Kristine Jersin og Lotte Martin Jensen
8. november – spaghetti kl. 17.00 Kristine Jersin

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

12. november – 22. s. e. trinitatis kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
19. november – 23. s. e. trinitatis kl. 10.30 Kristine Jersin

Studiekreds
Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden kl. 9.30. I dette efterår læser vi Lars Sandbechs
bog ”Afsked med almagten”. Hvert møde indledes med et oplæg på baggrund af teksten. Det er ikke
en forudsætning, at du har nået at læse derhjemme. Du er også meget velkommen til bare at møde op
og tage del i debatten.
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26. november – sidste s. i kirkeåret kl. 10.30 Kristine Jersin
3. december – 1. s. i advent kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
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VI UDFØRER

Kontaktoplysninger:
Kbf. sognepræst Kristine Jersin
Træffes i kirken tirsdag kl. 10-11
og onsdag kl. 10.30-11.30
tlf. 24 27 96 33 · krje@km.dk
Sognepræst Lotte Martin Jensen
Træffes i kirken fredag kl. 10-12,
når hun ikke holder gudstjeneste om søndagen
og i Søndersøparken onsdag kl. 10.45-12
tlf. 29 33 64 09 · lomj@km.dk
Kordegn Møske Bak
Træffes i kontorets åbningstider
mandag kl. 9-13, tirsdag kl. 9-13,
onsdag kl. 9-13, torsdag kl. 10-13 og 16-17
fredag kl. 9-13. tlf. 86 67 40 88 · mob@km.dk
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Sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm
træffes efter aftale
tlf. 42 83 40 27 · hanne@houlkaerkirke.dk

 ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
 ALT I MURER- OG REPARATIONSARBEJDE
 NYBYGGERI OG OMBYGNINGER

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

 RENOVERINGER OG TAGUDSKIFTNINGER

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

LÆS MERE PÅ

 INVENTAR OG BYGNINGSSNEDKERI

HS-BYG.DK

www.houlkaerkirke.dk
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Det sker…
19/9 kl. 19.30

Fælles sogneaften:
Historier fra det gamle Danmark i Domkirkens sognegård

Houlkær Kirke

21/9 kl. 14.30

Foredrag: En fantastisk fortælling om Afrika

Houlkær Kirke

30/9 kl. 15.00

Festivalkoncert: ”Derfra min verden går”

Houlkær Kirke

3/10 kl. 19-21

Islam i medierne

Viborg Gymnasium
& HF, Auditoriet

5/10 kl. 19.00

Filmaften: Jeg er stadig Alice

Houlkær Kirke

7/10 kl. 9-11

Bold og leg for 0-6 årige

Houlkærhallen

10/10 kl. 19.30

Koncert: Efterårsstemninger

Houlkær Kirke

25/10 kl. 19-21

Det gode liv

Viborg Gymnasium
& HF, Auditoriet

26/10 kl. 14.30

Dramafortælling: Bibelske kvindeskikkelser i lyst og nød

Houlkær Kirke

31/10

Vælgermøde

Aktivitetshuset Odshøjvej/Houlkærvej

31/10 kl. 19-21

Hvorfor mennesket erobrede kloden

Viborg Gymnasium
& HF, Auditoriet

4/11 kl. 9-11

Bold og leg for 0-6 årige

Houlkærhallen

4/11 kl. 10.30

Koncert for børn: Uhygge med SKRALLEBANG

Houlkær Kirke

7/11 kl. 19-21

Meteoritfaldet i Ejby

Viborg Gymnasium
& HF, Auditoriet

14/11 kl. 19-21

Inspiration fra naturen

Viborg Gymnasium
& HF, Auditoriet

16/11 kl. 14.30

500 år senere, et diskuterende foredrag

Houlkær Kirke

21/11 kl. 19-21

Big bang og det usynlige univers

Viborg Gymnasium
& HF, Auditoriet

2/12 kl. 16.00

Julekoncert med Salmebandet

Houlkær Kirke
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