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LEDER

Vi kan alle være med til
at gøre en forskel
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Flere steder i Afrika er der hungersnød, og både børn og voksne må se langt efter et dagligt måltid mad.
821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter. Og tallet er på vej op.
Flere steder i Mellemøsten, og også andre steder, er der krige, som driver folk på flugt. Væk fra deres hjem.
Væk fra familie og venner.
Og hvorfor skriver jeg så sådan noget i et lille lokalt blad som Houlkær Nyt, sidder du måske nu og tænker.
Jo, det gør jeg, fordi det også vedrører dig. Du kan nemlig være med til at gøre en afgørende forskel, hvilket
du kan læse mere om senere i dette blad.
Der er selvfølgelig mange måder at hjælpe på, men helt konkret vil jeg fremhæve to
ting. Den første er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling, som lokalt kommer til
at udgå fra Houlkær Kirke.
Det er ganske vist først den 10. marts, men tænk allerede nu på, hvordan du kan
hjælpe. Der er brug for mange indsamlere, så ved at melde dig som sådan gør du
en helt konkret forskel for mennesker i nød. Det er en rigtig fin mulighed for dig,
som måske ikke har en masse penge at give af. Så giver du i stedet din tid.
Det er også en gave.
Og til alle jer, der er hjemme, når det ringer på døren, og en af dine Houlkærfæller den 10. marts beder om en skilling til Folkekirkens Nødhjælp:
Giv hvad du evner. Har du ikke noget – eller ønsker du ikke at give
noget, så send i det mindste indsamleren videre med et smil og
ønsket om en god dag.
Den anden ting, jeg vil fremhæve, er helt anderledes lokal. Det
drejer sig om Houlkær Kirkes julehjælp, som økonomisk trængte
Houlkær-familier med børn frem til den 11. december kan søge
om at få del i.
Sådan en julehjælp er ikke gratis. Den kræver velvillige sponsorer, og også
her kommer du – ja dig! – ind i billedet. For du kan være med til at sikre, at
også fattige familier i Houlkær får en fantastisk juleaften.
Du kan blandt andet støtte ved at købe de sten-engle, som kirkens minikonfirmander har malet, eller du kan købe et ”fadderbrev” på en julehjælpspakke. Dermed kan du personligt sikre en Houlkær-familie en lidt
bedre jul. Endelig er det også muligt at sende et beløb på Mobilepay.
Tænk over det. Hver en krone tæller – og du kan gøre en forskel.
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AKTUELT I OMRÅDET

De mange involverede frivillige blev ikke ligefrem rendt over ende, da de 7. oktober inviterede
til aktivitetsdag for at informere om de forskellige aktiviteter rundt om i Houlkærvænget.

Der sker mere, end
man sådan lige tror…
Aktivitetsdag først i oktober var et forsøg på at gøre opmærksom på de mange forskellige aktiviteter,
der ellers i al ubemærkethed udfolder sig i Houlkærvænget.
Af Kim Juhl Andersen

Spil med små miniature-figurer. Pool og seniorgymnastik. Og sågar et ”Sprog og kultur”-hold, der har sat
sig for at lære esperanto.
Der er ingen grund til at kede sig i de lange, mørke vinteraftener, hvis man ellers bor i Houlkærvænget og
har mod på at fordrive fritiden sammen med andre.
Søndag 7. oktober var der for interesserede mulighed for at danne sig et samlet overblik over de mange
forskellige aktiviteter, der udfolder sig i aktivitetshuset Odshøjvej 2b – og rundt om i kældrene i Houlkærvænget.
I alt 16 forskellige aktiviteter var repræsenteret i forbindelse med aktivitetsdagen – heriblandt tre helt nye:
seniorgymnastik torsdag formiddag, et cykelværksted tirsdag eftermiddag og et musikværksted onsdag
aften, hvor der er mulighed for at dukke op med sit instrument og spille sammen med andre.
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Fremmødet var vel ikke ligefrem overvældende, konstaterer formanden for afdelingsbestyrelsen i Houlkærvænget, Charlotte Lund, men hun vurderer alligevel, at arrangementet i høj grad havde sin berettigelse.
- Forløbet af sådan en aktivitetsdag skal ikke bare måles på, hvor mange der dukker op. Personligt hæfter
jeg mig lige så meget ved, at der mødte nogle beboere frem, som jeg aldrig havde set før. Beboere, som på
dagen gav udtryk for, at de har tænkt sig at møde op, næste gang ”Morgenfruerne” for eksempel samles
for at hygge sig med deres medbragte håndarbejde.
- Umiddelbart var der i hvert fald fire, der forlod aktivitetshuset med en bemærkning om, at ”vi ses i næste
uge”, og det er nok for mig til, at jeg synes, aktivitetsdagen har været indsatsen værd, erklærer Charlotte
Lund.
I forvejen hænger der i Aktivitetshuset en opslagstavle, hvor man kan orientere sig nærmere om de forskellige aktiviteter i Houlkærvænget.
Men om den også i 2019 skal suppleres af en fælles aktivitetsdag – det har de involverede parter nu et
lille års tid til at overveje.
- I alt var vi vel omkring 25 frivillige, der brugte en søndag på at fortælle om de forskellige aktiviteter i
Aktivitetshuset og rundt om i kældrene.
- Det er selvfølgelig mange kræfter at bruge på omtrent lige så mange besøgende, men hvis ellers de andre
frivillige er klar til at stille op igen – ja, så er jeg bestemt også.
- Der er garanteret stadig mange, der ikke ved, hvor mange forskellige aktiviteter der rent faktisk er i gang
rundt omkring i Houlkærvænget, vurderer Charlotte Lund.

Var man forhindret i at møde op til aktivitetsdagen, kan man løbende orientere sig
om de forskellige aktiviteter i Houlkærvænget via en opslagstavle i aktivitetshuset.
Alene i denne sæson er tre nye aktiviteter kommet til.
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Mellem orden og kaos
opstår kreativiteten
Af Louis Schmidt-Lund

Gurli Maagaard bruger ting fra naturen og genbrug i sin kunstværker. De blå farver er
silkemaling på sandpapir fra en møbelfabrik. Den hvide uro til venstre er barkudtræk af
morbærtræer fra Thailand, som Gurli Maagaard også anvender som udtryk i sine billeder.
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Houlkær-området har fået tilført en kreativ sjæl, efter at Gurli Maagaard for et år siden flyttede til Søbakken
sammen med sin mand Anker.
Smedens datter fra Almind er således vendt tilbage til hjemegnen efter et halvt århundrede centreret omkring boligen i den gamle station i Lemming samt uddannelse og det kreative miljø i Silkeborg.
Enhver, som træder ind i nummer 15 på Søbakken, efterlades ikke i tvivl om, at Gurli Maagaard selv har
været en yderst kreativ sjæl. Hendes egen kunst og keramik udsmykker smagfuldt hjemmet.
Kunsten vender vi tilbage til, men en enkelt sætning fra Gurli Maagaard kendetegner den måde, hun arbejder på som kunstner, og nok også lidt hendes liv:
- Mellem orden og kaos opstår kreativitet.
Gurli Maagaard blev på det nærmeste et befrielsesbarn, da hun kom til verden 30. april 1945, ganske få
dage før Tyskland kapitulerede, og 2. verdenskrig sluttede i Europa. Det var om noget afslutningen på en
kaotisk epoke, som der efterfølgende skulle sættes orden på.
Livsvejen for Gurli Maagaard blev undervisning, og som 22-årig var hun uddannet i musik, formning og
drama hos Th. Langs Seminarium i Silkeborg, hvor hun straks fik job på øvelsesskolen. Gemalen, den fire
ældre Anker, som hun mødte allerede som 15-årig, var souschef på Ikast Seminarium.

Rejselyst og inspiration
Den private ramme om parrets liv blev Lemming Station, efter at DSB stoppede banen mellem SilkeborgKjellerup-Rødkærsbro i 1968. Ud over at være et hjem var det også i mange år kursussted og selvfølgelig
atelier.

En drøm kan ende som et kunstværk. Gurli Maagaard havde en drøm med en hvid mark.
Det første til en rejse til Sverige for at se traner inden det sydlige træk - det var den hvide mark
i form af tusindvis af traner, som Gurli Maagaard har puttet ind i det billede, hun står ved.
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Keramikken er blevet skubbet
lidt i baggrunden de senere
år. Disse eksempler viser dog
tydeligt, at Gurli Maagaard
også i den udtryksform er
inspireret af naturen og de
oprindelige befolkninger, hun
har mødt på flere kontinenter.

Igennem hele livet har utrolig mange rejser til alle steder på kloden været en del af Maagaard-familiens
liv, både som oplevelse for alle, men også som inspiration for Gurli Maagaards kunstneriske udfoldelser.
Og det har aldrig været til de gængse turiststeder, som danskerne vælger flest. En gang var det dog ved at
gå helt galt for flere i familien.
- Da jeg blev 35 år, følte jeg, at et eller andet var løbet forbi mig. Der skulle ske noget, og i et år i 1979-1980
rejste vi i Sydamerika, især i Peru, mand, kone en pige på otte og to drenge på 12 og 14 år. Vi kunne kun
være i Peru i tre måneder ad gangen, så vi rejste ud en måned, først til Ecuador, dernæst til Brasilien, inden
vi igen kunne være tre måneder i Peru, fortæller Gurli Maagaard.
Set i bakspejlet nok ikke det mest velvalgte tidspunkt. Der var meget uro i den verdensdel, og på det
tidspunkt opstod Den Lysende Sti i Peru, en maoistisk inspireret terrororganisation. Familien undgik dog
direkte konfrontation med Den Lysende Sti, men til gengæld pådrog tre af dem sig alvorlige sygdomme.
- Min mand fik tyfus, den ældste dreng Michael var ved at dø af tyfus, og jeg måtte bruge et år på at
komme mig over en leverbetændelse. Så vores tidsalder i familien er før og efter Peru, hvor vores opfattelse af verden blev en helt anden, med erfaringer bygget på blandt andet mødet med tiggere, fattigdom
og sygdom.
Efter den tur og sygdom sagde Gurli Maagaard sit job op og brugte efterfølgende tiden på at uddanne
sig inden for massage og terapi. Det er siden kombineret med at være freelance-lærer i kreativitet. Og
selvfølgelig som kunstner.
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Kunstneren Gurli Maagaard
Allerede i 1971 fik Gurli Maagaard sin første udstilling, men anerkendelsen kom for alvor i 1976 via censurerede udstillinger, gallerier og kunstforeninger. Det er også blevet til udstillinger i Sverige, Norge, Skotland
og Grønland.
Det har ud over maleri og keramik været med vævning og raku, og ikke mindst siden 1996 med hjemmegjort papir. Det har vakt meget opmærksomhed i udlandet og kastet en del invitationer af sig, så Gurli
Maagaard kunne fortælle andre, hvordan man laver og arbejder med papir, som hun selv laver af mange
forskellige materialer fundet i naturen.
Det førte også til, at Videoskolen i Viborg i 2002 lavede en portrætudsendelse om Gurli Maagaard og
hendes naturpapir og de færdige værker i det materiale.
- Jeg har altid været meget inspireret af naturfolk i Australien, Afrika og de amerikanske kontinenter og det
samspil, der er mellem natur og det spirituelle hos dem i deres kunstneriske udfoldelser, siger Gurli Maagard.
Hendes malerier er et samspil mellem, hvad hun finder i naturen og genbrug af blandt andet pap og papir,
ud over det hun selv laver. Et Gurli Maagaard-maleri kan også være bygget op på slibebånd, sandpapir, fra
en møbelfabrik i Kjellerup, hvorpå der er malet med silkemaling.
- Jeg ser og finder ting i naturen, leger og eksperimenterer derefter med det hele på forskellig måde. Det
er her, der kommer orden i kaos, så der bliver et samlet kunstnerisk udtryk.
Hun bruger under interviewet sine hænder meget, ikke gestikulerende men forklarende.
- De fleste mennesker er visuelle og lærer og opfanger tingene med øjnene, 16 procent er auditive og
opfanger mest med hørelsen. Så er der fire procent, som er taktile. Det er sådan en som mig, som gerne
vil røre ved ting og forme med hænderne. I samme gruppe findes personer som bagere og keramikere,
forklarer Gurli Maagaard.
Det mest eksotiske materiale hos Gurli Maagaard må være bark fra morbærtræet, som hun selv henter
i Thailand. Barken fra morbærtræet koges og trækkes ud i diagonale strukturer. Det anvender Gurli
Maagaard som selvstændige udtryk eller i malerier. Hun har sågar lavet en vest til sig selv i materialet –
”min pralevest”, som hun selv kalder den.

Frivilligt arbejde
I tiden i Lemming-Silkeborg var Gurli Maagaard i 37 år tilknyttet Nordlys Center i Silkeborg på forskellig vis.
Her fik hun sin uddannelse inden for massage og terapi og har siden været medhjælper, lærer og siddet i
bestyrelsen på forskellige poster.
Der gik ikke lang tid efter flytningen til Søbakken, inden hun blev involveret i frivilligt arbejde.
- Bibliotekar Kirsten Nørgaard fortalte, at hun oplevede meget uro med indvandrerbørn på Houlkær Bibliotek. Jeg viste børnene, hvordan de kunne arbejde med Mandala. Først kom pigerne med, siden listede
drengene lidt rundt og kiggede på, hvad det nu var for noget, men så kom flere af dem også med, fortæller
Gurli Maagaard.
Mandala er cirkelmønstre, inspireret af naturen. Skær en agurk, et æble eller en appelsin over på midten
eller kig på symmetrien i mange blomster. Disse naturens mønstre har inspireret mennesker i tusinder af
år, kan man se på helleristninger i sten, katedralers flotte glasmosaikker og kvinders broderier.
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- Jeg samler børnenes centrum, så deres energi koncentreres om at lave andet end at fare rundt og larme
eller slås indbyrdes. Det begyndte med at tegne, men siden har det udviklet sig til, at de også klipper ting
ud og sætter dem sammen, fortæller Gurli Maagaard, som i både september og oktober havde små eftermiddagskurser på biblioteket, hvor også voksne kunne være med.
Gurli Maagaard har de senere år elles trappet lidt ned på nogle af sine aktiviteter, blandt andet med keramik, massage og terapi. Det skyldes ikke mindst, at ægtefællen Anker i to omgange inden for de seneste
seks år nærmest har mistet synes, først på det ene øje, siden på det andet.
- Det giver selvfølgelig lidt ekstra udfordringer i det daglige, og så er det kun mig, som kan køre bil, siger
Gurli Maagaard.
Alligevel valgte parret at flytte til et stort hus med en stor have på Søbakken.
- Det er med til at holde mig i gang, for jeg skal helst lave noget med mine hænder hele tiden. Så haven er
ikke kun noget, der skal passes, den er også en inspiration for mig.
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Køb dit juletræ
på Enghavevej 27, 8830 Tjele
Nordmannsgran fra kr. 50,Pyntegrønt fra kr. 15,-

Man må gerne selv fælde sit træ, hvis
man har lyst til en tur i skoven.
Tlf. 4049 2814 eller 2336 2150
12

AKTUELT I OMRÅDET

Flere uger i træk har antallet af bankospillere i Aktivitetscentret nu ligget lige omkring de
50. Det er det højeste antal nogensinde i de over 25 år, bankospillet har været en fast
ugentlig tradition i Houlkærvænget. I pauserne går snakken lystigt og højrøstet, men når
først der råbes numre op, er koncentrationen i top rundt om ved banko-bordene.

Banko med
social sidegevinst
Bankospil i Houlkærvænget har efterhånden over 25 år på bagen, men i denne sæson samler spillet
flere spillelystne end nogensinde tidligere.
Af Kim Juhl Andersen

Hvis ikke man vidste bedre, skulle man næsten tro, der sad en lydmand et eller andet sted og regulerede
lydniveauet i lokalet med en volumen-knap….
Det ene øjeblik går snakken livligt og højrøstet rundt omkring ved bordene. Det næste øjeblik sænker
tavsheden sig nærmest som ved et trylleslag, så det eneste, man kan høre, er opråberens opremsning af
tal fra 0 til 90, og lyden af små plasticbrikker, som i hastigt tempo bliver placeret på de dertil indrettede
pap-plader.
Vi er til banko i Aktivitetscentret på hjørnet af Houlkærvej og Odshøjvej.
Allerede klokken 17.30 - halvanden time, før de første numre bliver råbt op – begynder de første bankospillere at indfinde sig.
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Nogle for at være sikre på, at de nu også får deres faste plads – hvis den da ikke ligefrem er reserveret på
forhånd. Andre for at have god tid til en sludder med bankovennerne, inden det bliver alvor fra klokken 19.
- I den forstand er bankospillet en vigtig del af det sociale liv i Houlkærvænget og boligselskabets øvrige
afdelinger i området.
- Den ugentlige bankoaften er helt grundlæggende en god indfaldsvinkel til at lære andre beboere i kvarteret at kende.
- Og er der en aften en af de faste bankospillere, der ikke sidder på sin plads, bliver det også hurtigt
bemærket, konstaterer Charlotte Lund, som er formand for afdelingsbestyrelsen i Houlkærvænget – og
primus motor bag bankoaktiviteterne i Aktivitetscentret.

18 spil på en aften
Charlotte Lund overtog bankotjansen for 15 år siden, og lige så længe, hun har været med i afdelingsbestyrelsen, har bankospillet været et fast ugentligt programpunkt i Houlkærvænget.
- Det vil sige, at vi vel i hvert fald har spillet banko i over 25 år nu, opregner hun.
En fast flok på fem frivillige hjælper på bankoaftenerne med at brygge kaffe, uddele gevinster og rydde op,
når det hele er overstået.
Og en enkelt af hjælperne tager ind imellem også over som opråber, så Charlotte Lund selv kan være med
til at spille.
Som hovedansvarlig for bankospillet er det blandt andet op til Charlotte at sørge for aftenens banko- og
lotterigevinster.

Som oftest er det Charlotte Lund selv, der varetager opråbertjansen,
men en fast afløser sørger for, at hun ind imellem selv også får
mulighed for at være med i kampen om gevinsterne.
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Man bliver aldrig for gammel til at spille banko – men den yngre generation er skam også repræsenteret,
når der hver mandag spilles banko i Aktivitetscenteret på hjørnet af Odshøjvej og Houlkærvej.

Hver uge pløjer hun troligt stakken af reklameaviser igennem for at sikre, at der er gevinster til alle aftenens
18 spil på fuld plade.
Går det højt, kan et enkelt ”Banko”-udråb udløse en kontant gevinst på 150 kroner, men for det meste
ligger værdien af hovedgevinsterne i størrelsesordenen 75 kroner.
Det kan for eksempel være en pakke koteletter, en mørbrad, en medister eller en flæskesteg, og denne
aften er der blandt andet også billeder af kaffe og Bogø-chokolade på opslagstavlen, hvor bankospillerne
uge for uge kan se, hvad de har mulighed for at vinde.
- Hovedparten af gevinsterne køber jeg i de nærmeste dagligvareforretninger som Fakta, Løvbjerg og Rema
1000. Men det sker også, at jeg er længere omkring i jagten på gode tilbud.
- Udgangspunktet er sådan set bare, at bankospillet økonomisk skal kunne hvile i sig selv. Og for det meste
ender det da også med, at regnestykket går op, konstaterer Charlotte Lund.

Mange gengangere
Når det som oftest viser sig, at indtægter og udgifter opvejer hinanden, hænger det ikke mindst sammen
med bankospillernes store trofasthed.
Fra tid til anden kommer der heldigvis også nye til, men langt de fleste er gengangere.
Ja, hos 15 af dem er vanerne endda så indgroede, at Charlotte Lund på indersiden af pengekassen har
kunnet notere, hvor mange bankoplader og lottonumre de plejer at købe – og hvad dét på sådan en mandag aften beløber sig til.
Sådan har det efterhånden været gennem en årrække, men i denne sæson er der nu alligevel sket en
udvikling.
15
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Flere uger i træk har antallet af bankospillere ligget lige i omegnen af de 50.
- Det er det højeste antal, vi nogensinde har været oppe på, og dét, tror vi, blandt andet kan hænge sammen med, at bankoaktiviteten i forrige sæson flyttede fra kældrene under Houlkærvænget og over i det
nye aktivitetscenter.
- Aktivitetscentret har helt klart været med til at synliggøre en række af de aktiviteter i afdelingen, som
tidligere måske kunne være lidt sværere at få øje på.
- I de gamle rammer i kælderen ville vi aldrig have kunnet være et halvt hundrede bankospillere på én aften.
- Dér var vi klemt nok, bare vi var 40, noterer Charlotte Lund.

Hele arbejdet værd
Bankosæsonen i Houlkærvænget strækker sig typisk fra medio september og indtil ugen før påske. Kun
afbrudt af en uges pause omkring juletid.
Efterhånden som påsken nærmer sig, kan Charlotte Lund godt begynde at længes efter en periode, hvor
hun ikke behøver at spekulere i reklameaviser og bankogevinster.
Men når så i øvrigt sommeren er gået, glæder hun sig mindst lige så meget til at komme i gang igen.
- Jeg nyder det virkelig rigtig meget, når bankosæsonen åbner, og alle de velkendte ansigter indfinder sig
igen.
- Bare dét at sidde lige så stille og lytte til snakken rundt omkring ved bordene – dét er for mig hele arbejdet
værd, fremhæver Charlotte Lund.
Alt imens hun fra sin faste plads ved pengekassen og opråberpulten skuer ud over endnu en velbesøgt
bankoaften med masser af god stemning, spillelyst og snolder på bordene.
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Det er ikke mindst spejlene i multisalen i Houlkær, der er med til at gøre salen velegnet som danselokale
– og de bliver flittigt brugt, når Cphdans´ dygtige disco-dansere indøver deres konkurrenceprogrammer.

I dansetakt
med hovedstaden
Cphdans er i denne sæson rykket ind i Houlkærhallen med over 200 dansere på vidt forskellige
niveauer og med et aldersspænd på næsten 70 år.
Af Kim Juhl Andersen

Mini Kids-dans for børn helt ned til to-tre års alderen. Pardans for begyndere og let øvede. Hip hop dans
for voksne. Og disco dans på internationalt topniveau.
Der er snart ikke den afart af dans, der ikke pludselig er blevet mulighed for at dyrke øst for søerne, efter
at Houlkærhallen hen over sommeren har fået status som lokalt dansecentrum.
Mange har garanteret lige måttet pudse brillerne en ekstra gang, når de på en hverdagsaften her i efteråret
har kigget inden for i hallen og set skiltet: Cphdans.
Men selv om der unægteligt er et stykke vej fra Houlkær til hovedstaden, så er det altså ikke synet, der er
noget galt med.
Efter 25 år som selvstændig danseskoleejer i Viborg var Julie Abel med dansestudie på Marsk Stigs Vej
efterhånden nået til et punkt, hvor der skulle ske noget nyt.
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- Det har i bund og grund altid været dansen og samværet med danserne, jeg har brændt for, men som
årene gik, følte jeg mig mere og mere fastlåst i en tilværelse som ”kontormus”.
- Jeg kendte i forvejen godt Kenneth Stenlund fra Cphdans af navn og udseende fra stævner rundt omkring
i landet, og da vi først fik snakket rigtigt sammen, viste det sig, at vi i virkeligheden ser forholdsvis ens på
mange ting.
- Og det korte af det lange er, at jeg nu har solgt min danseskole til Cphdans, men fortsætter som instruktør
i 13 timer om ugen - og som dagligt ansvarlig for afdelingerne i Viborg og Bjerringbro, fortæller Julie Abel.

Frie forhold i Houlkær
Cphdans driver i forvejen danseskoler i Dragør, Tårnby, Hørsholm, Virum, Espergærde, Vanløse, Rødovre,
Helsingør, Klampenborg, Brønshøj og på Østerbro – og nu altså også to danseskoler i det midtjyske.
Ret tidligt i forløbet stod det klart, at det nok ikke var i de gamle lokaler på Marsk Stigs Vej, danseaktiviteterne i Viborg skulle fortsætte.
Herefter begyndte jagten på nye egnede træningsfaciliteter, og resultatet blev, at det nu er Houlkærhallen,
der fungerer som fast tilholdssted for Cphdans’ godt 20 dansehold og op mod 250 dansere i Viborgområdet.
- Vi fik en god snak med Jens Johansen i Houlkærhallen. Han viste sig hurtigt nem at samarbejde med.
Vi har det rimeligt frit i Houlkær og kan mere eller mindre passe os selv. Og så er der naturligvis lige multihallen, som med sine spejle på væggene er særdeles velegnet som dansestudie, fremhæver Julie Abel.
Nogle af danserne har selvfølgelig lige skullet vænne sig til, at det nu er et nyt klubnavn, der står på klubdragten – og at træningslokalet er flyttet fra syd- til østbyen.

Julie Abel i gang med at give gode råd og dessiner til en af sine disco-dansere. Den tidligere
danseskoleejer nyder, at hun via samarbejdet med Cphdans er sluppet af med en lang række
administrative opgaver og nu mere helhjertet kan koncentrere sig om at være danseinstruktør.
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Omvendt er der også allerede enkelte nydansere fra Houlkær-området, som har indfundet sig på dansegulvet, nu da de ikke længere kan bruge afstanden til danseskolen som en undskyldning.
- Og generelt synes jeg faktisk, danserne har taget forandringerne rigtig pænt, og at flytningen er forløbet
uden større problemer, vurderer Julie Abel.

Dansere langvejs fra
Hun træner selv Cphdans’ star- og superstar-hold inden for discodans, og her betyder det ikke alverden,
om danselokalet ligger i den ene eller den anden ende af Viborg.
Med en årelang tradition for at hente medaljer hjem fra stævner i både ind- og udland tiltrækker star-holdene i Viborg dansere fra både Århus, Silkeborg, Hobro, Mariager og Randers.
- Og for de fleste af dem er det jo nærmest kun en fordel, at træningslokalet ligger i Houlkær fremfor på
Marsk Stigs Vej, påpeger Julie Abel.
En af dem, der i hvert fald har fået nemmere ved at komme til træning, er Julie Høgh Simonsen.
Hun er for nylig flyttet ind på Fennebakken, og alt andet lige er det ikke helt upraktisk med den træningsindsats, Julie lægger for dagen – ved siden af skolegangen i 2.g på handelsgymnasiet.
To timers træning mandag aften – startende med 20 løbeture på Gymnasiestien mellem Houlkærhallen og
Viborg Gymnasium og HF. Fire træningslektioner tirsdag. Og dertil træning i fitnesslokalet i løbet af ugen –
og løbetræning i weekenden.
Det er sådan rundt regnet, hvad der skal til, hvis man gerne vil gøre sig i danmarkseliten inden for discodans – og dét vil Julie Høgh Simonsen gerne.

Disco-danserne fra Viborg har gennem mange
år haft en stolt medaljetradition, og derfor tager
dansere fra Århus, Randers, Silkeborg, Hobro og
Mariager også troligt turen til Houlkær mindst en
gang om ugen for at træne sammen med Julie
Abel og dansekammeraterne.
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Med adresse på Fennebakken er disco-danser Julie Høgh Simonsen (t.h.) en af dem, der pludselig har
fået langt kortere transporttid til træning, efter at dansestudiet er flyttet fra Marsk Stigs Vej til Houlkær.
Her er hun i gang med at pudse detaljer af sammen med sin faste disco-makker, Camilla Peitola Hansen.

Efter i alt otte år som danser har hendes dansekarriere for alvor taget fart, efter at hun i forrige sæson blev
rykket fra det næstbedste hold og op på superstar-holdet.
Og inden for de seneste måneder har hun således både været til EM i Tjekkiet og senest til VM i Ørebro i
Sverige sammen med sin disco-duo makker Camilla Peitola Hansen.
- Ved VM var vi nu ikke helt tilfredse med vores egen præstation. Så gik det straks bedre ved EM, hvor vi
sluttede som nummer 23 ud af 65 deltagende par i vores klasse, noterer Julie Høgh Simonsen.

Multisal så godt som fuldt udlejet
I sin helhed spænder skaren af Cph-dansere i Houlkær lige fra børn i vuggestuealderen til pensionister på
omkring de 70.
Og udover de allerede nævnte dansediscipliner tilbyder Cphdans Viborg blandt andet også hiphop, freestyle, showdans og moderne dans.
Når dertil lægges, at Houlkærhallen samtidig fungerer som fast tilholdssted for Movitaz´ zumba- og crossdance-aktiviteter – og som træningslokale for en tango-klub, som benytter multisalen fra tid til anden, er
det ifølge halformand Jens Johansen ikke helt misvisende at betegne hallen som ”lidt af et dansemekka”.
- Økonomisk er det selvfølgelig heller ikke helt uvæsentligt, men jeg glæder mig nu først og fremmest over,
at vi på få år er lykkedes med at få multisalen så godt som fuldt udlejet - og dét ved at tiltrække aktiviteter
og tilbud for børn, unge og voksne, som ikke fandtes i Houlkær for fire år siden.
- Det var præcist målsætningen med investeringen i multisalen, pointerer en tydeligt tilfreds Jens Johansen.
De danseinteresserede i Houlkær skal dog ikke forvente, at de mod sæsonens afslutning kan komme til
afdansningsbal i hallen og derigennem få et lidt klarere billede af forskellen på hip hop og disco - og hvad
de forskellige dansediscipliner ellers hedder.
- Til dét formål rækker faciliteterne i Houlkærhallen desværre ikke.
- Vores sæsonafslutning regner vi derfor også til foråret med at afvikle i Bjerringbro Idrætspark, oplyser
Julie Abel.
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Nyt fra Houlkærskolen
– siden sidst
Af Pernille Lilliedahl, skoleleder, Houlkærskolen

Det har igen i år været den perfekte sensommer med masser af aktive skoledage uden for klasselokalerne. Når solen skinner, og der stadig er lidt
varme i luften, får vi mulighed for at udvide vores læringsrum betydeligt.
Meget undervisning er foregået udenfor klasserummet, og der har været
rigtig mange ture ud af huset. Vi synes, at vi er meget privilegerede i Houlkær-området med hensyn til natur og kulturtilbud indenfor gå/cykelafstand. Derudover er der også oprettet
en kørselspulje i kommunen, som skolerne kan søge, hvis der er aktiviteter uden for cykleafstand.
Eksempelvis har flere af vore klasser besøgt Naturvidenskabernes hus i Bjerringbro, der kan tilbyde spændende og anderledes naturfagsoplevelser specielt for vores ældste klasser.
Og netop naturfag har specielt meget politisk bevågenhed i øjeblikket. Jeg kan i den forbindelse dele vores
store glæde ved, at vi har fået bevilliget midler til renovering af vores meget nedslidte naturfagslokale. Det
er planen, at det skal være færdigt i slutningen af marts 2019.
Vi har også være så heldige, at vi har fået midler, så vores legeplads i indskolingen kan blive renoveret.
Denne opgave er p.t. i udbud, og vi glæder os rigtig meget, til den er legeklar.
Der er i øjeblikket gode kræfter i gang for at skaffe penge til en hjertestarter, der skal placeres udendørs
på Houlkærskolen.
Igen i år skal vi lave kvalitetsrapport på skolen. I år er det dog en ny måde, vi skal arbejde med indsatsområderne på. Der vil ikke indgå statusmateriale og måltal, som de foregående år.
Der vil være indsatsområder, der er etårige og andre, der vil strække sig over en årrække.
Vi har valgt at have tre indsatsområder.
1 Udvikling af kommunikation og sprog
2 Inkluderende praksis
3 Udvikling af en ny model for en integreret idrætsforening i skolen.
Med hensyn til indsatsområdet ”Udvikling af en ny model for en integreret idrætsforening i skolen” vil vi i
samarbejde med bl.a. DGI, kultur- og fritidsforvaltningen og en del meget aktive medarbejdere på skolen
prøve om vi kan skabe et nyt fundament for en stærk og alsidig idrætsforening til glæde for vores mange
børn, unge og voksne i vores område.
Vi tror, at vi er nødt til at tænke i nye baner, hvis vi i Houlkær skal kunne samle de mange spændende tiltag
på idrætsfronten, der allerede er i gang.
Vi er for nuværende kun i idefasen, så vi håber, at vi i næste nummer af Houlkær Nyt kan fortælle lidt mere.
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Ord-ambassadører
på Houlkærskolen
Af Anette Smidt, læsevejleder

Uge 40 var international Ordblindeuge, og i den anledning vil vi gerne fortælle, hvordan vi på Houlkærskolen sætter fokus på dette felt.
På Houlkærskolen har vi det sidste år haft et ”Ord-ambassadørkorps” for 4. - 9. årgang. Korpset blev
dannet for at styrke skolens CD-ORD brugere og få skabt et positivt fokus på brugen af it -programmet.
Derudover ville vi skabe et læringsfællesskab eleverne imellem og på tværs af årgangene, hvor de større
CD-ORD elever bliver uddannet til at varetage en rollemodelsfunktion for de yngre brugere og medvirke
til, at brugen af programmet bliver trænet i samarbejde med ligesindede og elev- til - elev.
Vi tror på, at det at skabe et positivt fællesskab for denne gruppe børn, som kan være særligt ud-fordret,
vil booste eleverne og gøre brugen af CD-ORD
mere attraktiv.
Ord-ambassadørerne guider og vejleder yngre
CD-ORD - elever i stillede opgaver og får derigennem kendskab til formidling og det at tilpasse opgaver efter yngre brugeres behov. Vi har
blandt andet arbejdet med at OCR-behandle
elektroniske tekster, så teksterne bliver læsbare
og at få skabt et godt kendskab til Materialebasen, som er et site med elektroniske skolebøger.
Målet er, at eleverne bliver så selvhjulpne og fortrolige med it-værktøjerne, at de indgår som en
naturlig del af elevernes skoledag.
I uge 45 påbegyndtes tre forløb for CD-ORD-eleverne, hvor forberedelserne til at modtage de nye
CD-ORD-elever fra 4. årgang sættes i værk. Samtidig vil omdrejningspunktet bliver tale-til-tekst og
brugen af diktering til elevernes skriftlige arbejde.
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En ny tradition er
født – æblefestival på
Houlkærskolen!
Æbledag, kom indenfor – æbledag, kom indenfor - har du nogle æbler, med til os i dag – tak skal du ha’.
Af Bent Bach, skolebibliotekar

Afstedkommet af dette års fantastiske æblehøst og dermed tusindvis af æbler på træerne i vores Grønnegård blev ideen om en æblefestival fostret over kaffebordet i Gøgereden.
Der var ikke langt fra tanke til handling – æblerne lå jo nærmest i lag udenfor vore vinduer – så der blev
indkaldt til et hurtigt planlægningsmøde.
Ved morgensamlingen dagen forinden blev der fortalt om æblets historie, de forskellige æblesorter og ikke
mindst symboler med æbler – tænk bare på Apples produkter, hvor æblet jo egentlig symboliserer kundskab, som vi kender det fra kundskabets træ i Det gamle Testamente.
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Først og fremmest skulle alle æblerne samles op fra græsset, sorteres lidt, så de bedste blev brugt til
spisning og resten til most. Æbletræerne trængte voldsomt til beskæring, så det blev en del af projektet.
Æblegrenene kunne bruges til brænde til vores bålfad, til at snitte i og til af flette sammen til rammer om
vores nye små højbede.
Af andre aktiviteter kan nævnes æbletryk på T-shirts, æblehistorier, æblelege, den længste æbleskræl,
rivning af æbler til rå æblekage, bagning af kanelæbler over bålfad og ikke mindst æblemosteri, hvor Henrik
fra Thy velvilligt stillede op med sit udstyr i form af æblekværn og æblepresser, hvorefter der blev mulighed
for at fylde drikkedunke med den dejligste nypressede æblemost.
Alt i alt en dejlig dag, hvor skemaet blev brudt op, og kreativiteten blomstrede.
Klokken 13.00 fandt kåringen af Houlkærs største æble sted. I dagene op til blev der indleveret æbler i en
lind strøm på biblioteket. Her blev æblerne vejet og samlet sammen til senere brug for æblekage. Det største / tungeste æble blev først indleveret klokken 10.00 samme dag, så der var spænding på til det sidste.
Jonas fra 2. C løb med sejren for sit æble på 401 gram – også efter kontrolvejning.
Tak til alle I Houlkær-forældre, som beredvilligt samlede eller købte æbler til vores æblefestival, så jeres børn
kunne deltage i de mange æbleaktiviteter.
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Husk den store
Bogbyttedag lørdag
den 24. november
kl. 10.00-12.00
Nu nærmer tiden sig for Bogbyttedagen – en årlig begivenhed, som mange glæder sig til.
Som sædvanlig vil vi pakke alle kasserne med alt, hvad der er blevet afleveret i løbet af året, ud og lægge
det hele frem i bibliotekets store mødelokale.
Alle er velkomne til at komme og forsyne sig til eget brug. Det hele er gratis – en gave fra den ene læser
til den anden.
Vi tager ikke kun mod bøger, men også film og musik, der søger nye ejere. Man kan aflevere, når man vil
i bibliotekets åbningstid - også gerne på Bogbyttedagen.

Tip os!

måske en ide til,
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Lidt bibliotekshistorie og
farvel og tak
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Fredag den 30. november bliver en meget særlig dag for mig. Det er nemlig den allersidste dag, jeg
arbejder som bibliotekar ved Viborg Bibliotekerne.
34 år er det blevet til. Det er mange år, og det har selvfølgelig givet anledning til mange tanker – også
omkring, hvor meget mit arbejde har ændret sig i løbet af årene.
Tilbage i starten af 80’erne, hvor jeg blev ansat, var der ikke noget, der hed EDB i vores hverdag. På
hovedbiblioteket i Viborg havde man dog fået ”fotoudnotering”, hvor der blev taget et billede af bogkort
og lånerkort, så udlån kunne gå lidt hurtigere end på lokalbibliotekerne, hvor man stadig stemplede
bogkort og noterede lånernumre med blyant på kortet.
Den gammeldags metode havde dog den fordel, at det værste ”systemnedbrud”, man kunne komme ud
for, var, at blyanten knækkede!
Dengang var bibliotekarernes vigtigste hjælpemiddel i det daglige arbejde kortkartotekerne, hvor man
kunne slå op på forfatter, titel og emne. Der var også mange hyldemeter med forskellige opslagsværker,
som kunne tages i anvendelse, når en forespørgsel ikke kunne besvares med et opslag i kartoteket.
Så måtte man i gang med at tjekke årgang efter årgang af ”Bogfortegnelsen”, ”Aviskronikindeks”, eller
hvad der nu skulle bruges for at finde svaret. Det kunne tage meget lang tid og kræve meget tålmodighed – både fra bibliotekaren og ”låneren”, som vores brugere blev kaldt dengang.
Houlkær Bibliotek hed dengang Asmild Bibliotek og lå i en kælder under en af blokkene i Houlkærvænget, som dengang vist nok hed Asmildvænget. Her var det bibliotekar Jan Buch, der hjalp brugerne med
at finde frem til de ønskede bøger og LP-plader.
Senere flyttede afdelingen til Astrocentret, hvor Jan fik hjælp af Ingegerd, og de to arbejdede sammen i
så mange år, at mange af børnene troede, at de var gift. Det var de også, men dog ikke med hinanden.
Jeg begyndte at have ugentlige vagter i Houlkær, mens biblioteket stadig lå i Astrocentret. Få år efter
flyttede vi – biblioteket og jeg – til den nye blok ved Houlkær Torv. Det var spændende at være med til
at indrette det helt nye bibliotek, hvor jeg nu har haft vagter to gange om ugen i 14 år.
Det har været dejligt at arbejde på lokalbiblioteket, hvor man til forskel fra ”det store bibliotek” har mulighed for at komme til at kende bibliotekets brugere. Mange er blevet gode bekendte – enkelte endda
gode venner.
Jeg vil komme til at savne de mange gode ”snakke”, som ikke kun har været om bibliotekets materialer
og andre tilbud, men også om tildragelser i hverdagen, livet som sådan og ikke mindst om vind og vejr.
Jeg vil også komme til at savne de mange gode samarbejdspartnere, jeg har fået i området gennem
årene.
Jeg har altid kendt Houlkær som et sted, hvor man kommer hinanden ved, og hvor man hjælper og
støtter hinanden i arbejdet med at gøre Houlkær til et endnu bedre sted at bo.
Tak til jer alle sammen

Kirsten Nørgaard
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Samtalesalon – kan danskerne
tale om andet end vejret??
Som et forsøg afholdes der 7 samtalesaloner i et samarbejde mellem Houlkær Kirke og Houlkær Bibliotek.
En samtalesalon er et uforpligtende tilbud, hvor man kan komme og blive klogere på hinanden og livet
gennem samtalen. Det handler ikke om at blive enige, men om at se tingene fra flere vinkler, og gøre os
bedre til at tale sammen.
Første gang taler vi om emnet alder. Derefter finder vi ud af i fællesskab, hvad emnerne for vores samtaler
skal være.
Salonen styres af en vært, som har forberedt forløbet. Der er forskellige værter fra gang til gang.
Man skal ikke melde sig til, men bare møde op i mødelokalet på Houlkær Bibliotek tirsdag den 8. januar
2019 klokken 10.00-11.30.
Der vil blive serveret en kop kaffe/te og lidt sødt.
De følgende samtalesaloner bliver tirsdag den 22. januar, tirsdag den 5. februar, tirsdag den 19. februar,
tirsdag den 5. marts, tirsdag den 19. marts og tirsdag den 2. april. Alle dage klokken 10.00-11.30 i mødelokalet på Houlkær Bibliotek.
Vil man vide mere, kan man henvende sig til præst Kristine Jersin på tlf.: 2427 9633 eller bibliotekar
Anne-Mette Myrhøj på tlf.: 8787 3441.
Vel mødt!
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SOGNEARRANGEMENTER
Støt Julehjælp
Julen er familiehyggens tid. Det er en tid, hvor man gerne vil glæde sine børn.
Men for mange familier er det også en svær tid, fordi der ikke er råd til de ekstra ting, som hører julen til.
I Houlkær Kirke hjælper vi hvert år et stort antal børnefamilier i vores sogn med julehjælp i form af et
gavekort til dagligvarer og et gavekort til julegaver til børnene.
Midlerne til julehjælp samler vi ind i menigheden, til markeder i kirken og ved andre tiltag. I november og
december vil der være mulighed for at støtte ved at købe én af kirkens sten-engle malet af konfirmander,
som ligger fremme i våbenhuset. Her kan man også købe et ”fadderbrev” på en julehjælpspakke. Eller
man kan donere penge på Mobilepay 66080 med teksten ”julehjælp”.
Adventsfest
Lørdag d. 1. december kl. 12.30 holder vi adventsfest. Der vil være mulighed for at handle hos nørkleklubben, Vi spiser en dejlig middag, og efterfølgende lytter vi til en julefortælling.
Vi slutter af med æbleskiver og kaffe/te.
Husk tilmelding til middagen senest fredag d.23. november til sognemedhjælper Hanne Flyvholm på tlf.:
42834027 eller kirkekontoret på tlf.: 86674088.
Det koster 30 kr. at deltage.
Søndag d. 2. dec. kl. 10.30
Festgudstjeneste i anledning af 1. søndag i advent
Med fane, spejdere og Houlkærs Børnekor og Kirkens Pige- og Voksenkor. Efterfølgende er der kaffe i
våbenhuset samt julemarked og lotteri.
Julehjælp
December nærmer sig med alt, hvad det indebærer - også af udgifter!
Også i år vil der være mulighed for at søge julehjælp fra kirken.
Vores julehjælp er et tilbud til økonomisk trængte familier i Houlkær sogn med børn under 18 år.
Skemaer til ansøgning kan hentes i kirken i åbningstiden fra tirsdag den 4. dec.
Vi skal have det udfyldte skema tilbage senest den 11. december kl. 12.00.
Torsdag d. 13. dec. kl. 17.30
Luciadag
Hør og se det traditionelle og stemningsfulde luciaoptog i
en kirke oplyst af levende lys. Det er Houlkær Børnekor og
Kirkens Pigekor der står for eftermiddagen. Efterfølgende er
der æbleskiver og gløgg/kaffe/saftevand i sognelokalerne.
Her vil der også være mulighed for at vinde fine gevinster i
amerikansk lotteri.
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Søndag d. 16. december kl. 10.30
Julelæsninger
En stemningsfuld optakt til julen med ”De ni læsninger” og masser af sang og musik. Kirkens pigekor
og voksenkor medvirker ved gudstjenesten. Læsningerne forestås af nogle af kirkens mange frivillige.
Maja Simonsen er organist. Kristine Jersin er liturg.
Torsdag d. 20. december kl. 19.30
Syng julen ind
Kom og syng julen ind sammen med Viborgkoret og Kirkens
Pige- og Voksenkor. En god lejlighed til at finde den indre
sangfugl frem og lade julestemningen sprede sig med nogle
af de dejlige julesange og salmer. Der vil også være en lille
julefortælling.
Juleaftensdag d. 24. december kl. 11.00
Julegudstjeneste for børnefamilier
En kort julegudstjeneste i børnehøjde med de kendte julesalmer, som børnene elsker og julefortællingen
fortalt i ord og billeder. Her kan selv de allermindste være med!
Juleaftensdag kl. 13.00 – kl. 14.15 – kl. 15.30
Juleaftensgudstjenester i Houlkær Kirke
Juleaftensdag er der tre gudstjenester i løbet af eftermiddagen, så alle får en mulighed for at begynde
julefejringen derhjemme med juleevangeliet og julesalmer i kirken.
Nytårsaften
Også i år bliver der mulighed for at holde nytårsaften i Houlkær kirke.
Vi samles til spisning kl. 19.00. Når vi har spist fortsætter aftenen med en blanding af almindeligt samvær, lidt underholdning og naturligvis det uundværlige pakkespil.
Deltagerne bedes derfor medbringe en pakke til en værdi af ca. 10-15 kr.
Arrangementet slutter med deltagelse i gudstjenesten kl. 23.00.
Det er muligt at blive både hentet og bragt, hvis man skriver tydelig adresse og tlf. på tilmeldingslisten,
der ligger i våbenhuset! Tilmelding er nødvendig og kan ske indtil den 28. december 12.00.
Deltagelse i spisningen koster 60 kr. pr. person.
Onsdag d. 9. januar kl. 16.30
Hellig tre kongers vandring
Vi tager afsked med julen og vandrer ind i det nye år ved en hyggelig og anderledes gudstjeneste for
hele familien. Vi følger i de hellige tre kongers fodspor i faklernes skær til fortælling og sang, indtil vi
finder frem til stalden i Betlehem.
Gudstjenesten starter ude og slutter inde i kirken. Så sørg for at være varmt klædt på!
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Lørdag d. 12. januar kl. 15.00
Nytårskoncert
Traditionen tro vil VoxBox og Sing4Fun synge til
den festlige nytårskoncert i Houlkær Kirke.
Sing4Fun, der er under ledelse af Anders Hjorth
Nielsen, består af ca. 45 mænd og kvinder. Repertoiret er rytmiske sange – alt fra pop og til jazz.
VoxBox er ligeledes et rytmisk koncertkor fra Viborg. Det består af 30 fantastiske sangerinder og
ledes af Pavlina Salehi og Anders Hjorth Nielsen.
Repertoiret er moderne popsange i op til 6-stemmige arrangementer.
Begge kor glæder sig rigtig meget til at synge året
ind ved nytårskoncerten i Houlkær Kirke.
Houlkær Kirkes organist, Maja Simonsen, vil spille
lidt festligt musik på orglet undervejs i koncerten.
Menighedsrådet vil servere kransekage og champagne i pausen, så vi sammen kan ønske hinanden et
godt nytår. Entré 20 kr. - unge gratis.
Torsdag d. 17. januar kl. 14.30
Lys i januarmørket
Ved Karen Stubkjær, sognepræst ved Vestervang kirke
Julens dekorationer er brændt ned og lyskæderne er ved at forsvinde fra haver og altaner. Men julens
lys er kommet for at blive.
Denne eftermiddag tager Karen Stubkjær os med på en lille vandring i de bibeltekster, der møder os i
kirken i Helligtrekongerstiden.
Vi skal også synge os ind til det lys, der lige nu vokser om os, dag for dag.
3. februar kl. 12.30
Fagot og orgel
Efter gudstjeneste og kirkefrokost byder kirkens organister
Uffe Munkgaard og Maja Simonsen til en lille koncert med
musik for orgel og fagot.
Uffe Munkgaard er uddannet fagottist og vil vise lidt af hvad
instrumentet formår.
Til koncerten vil man blandt andet kunne høre Vivaldis
”Concerto La Notte” og Telemanns ”Sonate i f-mol”.
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Torsdag den 21. februar kl. 14.30
Bag om tsunamien i Thailand
Foredrag med Erik Guldager
Erik Guldager arbejder som teknikker hos Rigspolitiet – Kriminalteknisk Center. Erik er en af dem, der bliver sendt ud på gerningsstederne og foretager de tekniske undersøgelser og sikrer
bevismateriale.
2. juledag 2004 ramte en tsunami i Asien, hvor specielt Thailand,
Indonesien, Indien og Sri Lanka var de hårdest ramte områder.
Flere end 225.000 mennesker omkom, og flere er stadig ikke identificeret. Der var også flere danskere
blandt de omkomne. Hvad Erik ikke vidste, da han sad og spiste julefrokost 2. juledag, og tsunamien
havde ramt, var, at han få dage senere ville befinde sig i Thailand, hvor der ventede et hårdt fysisk og
psykisk arbejde med at identificere de omkomne. Erik kommer og give en øjenvidneberetning fra de
grufulde uger, der fulgte.Hvis der bliver lidt tid til overs, kan vi formentlig få Erik til at fortælle lidt om
andre oplevelser. Der vil være mulighed for spørgetid efter foredrage
Søndag d. 3. marts kl. 10.30 i Houlkær Kirke
Fastelavn
Prinsesser, superhelte og uhyggelige monstre med mere – samt deres familier – indbydes til gudstjeneste i børnehøjde. Efter gudstjenesten skal katten slås af tønden nede i kirkens kælder, og der er
fastelavnsboller til alle. Dagen arrangeres i samarbejde med Houlkærs Grønne Pigespejdere.
Søndag d. 10. marts kl. 12 – 15
Sogneindsamling
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de
klimaforandringer, som rammer os alle sammen, men særligt
stærkt i verdens fattigste lande.
Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i
Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved
oversvømmelser - broer, der kan bringe folk i sikkerhed - vand,
når tørken tømmer depoterne - mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er således en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver
niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem. Og vi har brug for dig.
Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod
katastrofer.
Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde
verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står
sammen om verdens nok vigtigste sag.
Meld dig som indsamler hos Anne Verner Hansen, indsamlingsleder i Houlkær Sogn, på tlf. 61 67 33 49
33

HOULKÆR KIRKE

Torsdag d. 21. marts kl. 14.30
Ruth Dein, fortællekvinden fra heden
Ruth er født og opvokset på grænsen mellem heden og engen ned
til Karup Å. Samme egn som hun gennem 10 år var landmandskone og senere hjemmehjælper og mangeårig organist. Det er fra
denne mangfoldighed af liv, Ruth henter meget af sit fortællestof,
som hun formidler gennem sit ”modersmål” Fjandbomål. Ruth er
medlem af Vestjyske Fortællere, Viborg Fortællekreds og dialektgruppen på Jenle.
Ruth vil fortælle ”En dødsnat”, en tragedie der udspiller sig over
en enkelt nat omkring en skæbnesvanger fødsel. En fortælling om
altings begyndelse og slutning. Som optakt fortælles om Marie
Bregendahl liv, frem til hun bliver forfatter.
26. marts kl. 19.30
Koncert med Viborg Concert Band og Viborg Kammerkor
Der er masser af lyd, når Viborg Concert Band og Viborg Kammerkor tager fat! Det vil man kunne høre,
når aftenens koncert løber af stablen og blandt andet tager Richard Rodgers under kærlig behandling
i et fællesværkerne. Richard Rodgers var blandt andet kendt for sine musicals ”Oklahoma” og ”The
Sound of Music”.
De to medvirkende grupper vil også have en afdeling hver for sig til koncerten. Her vil Viborg Concert
Band blandt andet spille kendingsmelodien fra ”Bjergkøbing Grandprix”, mens Viborg Kammerkor vil
optræde med forskellige korsange a cappella.
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Nyt menighedsråd
i Houlkær Kirke
Ved indleveringsfristen for kandidatlister til menighedsrådsvalg er der kun indleveret én liste.
Dermed er følgende kandidater valgt som medlemmer i det nye menighedsråd i Houlkær Sogn.
Ester Tea Thomsen
Jan Hedemand
Carsten Marcussen
Kristian Eilertsen
Anne Verner Hansen
Vibeke Bach Mikkelsen
Kirsten Brohus
Mogens Futtrup
Den nye embedsperiode begynder den første søndag i advent og er på 2 år.
Valgbestyrelsen ønsker alle kandidater tillykke med valget.
Carsten Marcussen
Formand for valgbestyrelsen
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Bykirkernes
fællesarrangement
Foredrag med Bjørn Rabjerg
K.E. Løgstrup

Menneskets ondskab og livets godhed
Viborg bys seks bykirker tilbyder i januar og februar 2019 en foredragsrække
om den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup (1905-1981).
Onsdag den 16. januar kl. 19.30 i Vestervang Kirke

Løgstrup og hans tid
Onsdag den 6. februar kl. 19.30 i Sognegården ved Viborg Domkirke

Løgstrups syn på etikken og samfundets normer
Onsdag den 27. februar kl. 19.30 i Søndermarkskirken

Menneskets ondskab og menneskelivets godhed
Se nærmere på vores hjemmeside
www.houlkaerkirke.dk.
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Faste begivenheder
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. Der er babysalmesang hver
torsdag formiddag kl. 10.45, dog ikke i ferieperioden fra d. 10.12 – 7.1.2019 og skolernes vinterferie
uge 7.
Det koster ikke noget at deltage.
Kælderhygge
Er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes sidste tirsdag i måneden i kirkens kælder fra kl. 17.00
til kl. 18.30. Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske finder vi tid til
at være lidt kreative. Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnat-sang.
Vi mødes tirsdag d. 30. oktober og d.27. november. I det nye år 2019 flytter vi det til sidste torsdag i
måneden, hvor vi så mødes torsdag d. 31.1, d. 28.2, d. 28.3 og d. 25.4.
Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Minikonfirmander
Minikonfirmand er et undervisningstilbud til alle børn
på 3. klassetrin.
Minikonfirmanderne mødes i kirkens lokaler onsdag
eftermiddag fra kl. 14.15 til kl. 15.45. Første gang er
d. 16. januar.
Det er præsten, sognemedhjælperen og en hjælpelærer der underviser minikonfirmanderne. Børnene
hører bibelhistorie, lærer salmer og sange, tegner og
maler og leger lege. Måske ser vi også en film eller
tager på en lille tur.
Minikonfirmandforløbet afsluttes med en gudstjeneste for hele familien søndag d. 28. april kl. 10.30,
hvor minikonfirmanderne deltage i gudstjenesten på forskellig vis.
Tilmelding til minikonfirmand kan ske til præsten. Børn på Houlkærskolen vil modtage en indbydelse i
december måned.
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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 og danser. Det er
en måde at bringe den yngste og den ældste generation sammen på en fornøjelig måde.
Man er velkommen til blot at møde op. Hvis du vil høre nærmere, kan du kontakte sognemedhjælper
Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
Det koster ikke noget at deltage.
Spaghettigudstjenester
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt for børn i før-skole-alderen med deres
familier.
Vi lærer nogle sange, beder Fadervor og hører
en historie.
Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs
for alle i kirkens sognelokaler.
Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Der er ingen tilmelding.
Spaghettigudstjeneste er altid onsdag kl. 17.00
Datoer:
Onsdag d. 9. januar kl. 16.30 – er der ingen spaghettigudstjeneste
– i stedet er der stjernevandring for hele familien (se andet sted i bladet)
Onsdag d. 6. februar – om da Jesus blev døbt af Johannes
Onsdag d. 6. marts – om 40 dage alene i ørkenen
Studiekreds
Tager fat på et nyt emne igen efter jul. Emnet
ligger endnu ikke fast.
Alle er meget velkomne til at deltage i studiekredsen. Der kræves ingen anden forudsætning
end nysgerrighed. Der er altid plads til nye deltagere. Læsemængden er overkommelig og ikke
obligatorisk. Du kan deltage i diskussionerne
eller bare lytte med. Det er op til dig.
Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden kl. 9.30. Der indledes med en kop kaffe. Derefter
er der typisk et lille oplæg, og så er der fri debat.
Datoer: 3. januar, 7. februar og 7. marts
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Søndagsfrokost
Hyggeligt samvær efter gudstjenesten over en enkel frokost.
Datoer: 13. januar og 3. februar (koncert efterfølgende)
Pris for mad 10 kr.
Åben Familie
Åben Familie er stedet, hvor seniorer kan dele et måltid mad med hinanden og hygge sig med lidt underholdning over kaffen. Underholdningen kan være sang og musik, oplæsning, quiz, billeder fra den
store verden o.s.v.
Vi mødes fredage i lige uger kl. 18.30 til ca. 21.30.
Den 1. december holder vi adventsfest kl. 12.30, torsdag d. 13. december mødes vi til Lucia optog kl.
17.30 og d. 31. december kl. 19.00 er der nytårsfest (se sognearrangementer).
Efter nytår mødes vi 11. og 25. januar, 8. og 22. februar, 8. og 22. marts, 5. og 19. april.
Yderligere information på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
Det koster 30 kr. at deltage.

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER

Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk
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Tip os!
Har du en historie til Houlkær Nyt
eller måske en ide til, hvem der kan være
et emne til ”Houlkær-portrættet”,
så send meget gerne en mail til:
houlkaernyt@gmail.com

Hvad sker der i Houlkær?
Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”
og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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Gudstjenesteliste
forår 2019
6. januar
Helligtrekongers søndag 10.30 Lotte Martin Jensen
13 januar
1. søndag efter helligtrekonger 10.30 Lotte Martin Jensen
20. januar
2. søndag efter helligtrekonger 10.30 Kristine Jersin
27. januar
3. søndag efter helligtrekonger 10.30 Kristine Jersin
3. februar
4. søndag efter helligtrekonger 10.30 Lotte Martin Jensen
10. februar
Sidste søndag efter helligtrekonger 10.30 Kristine Jersin
17. februar
Søndag septuagesima10.30 Kristine Jersin
24. februar
Søndag seksagesima 10.30 Lotte Martin Jensen
3. marts
Fastelavn – Familegudstjeneste 10.30 Kristine Jersin
10. marts
1. søndag i fasten 10.30 Kristine Jersin
17. marts
2. søndag i fasten 10.30 Kristine Jersin
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www.houlkaerkirke.dk
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
Sognepræst Steen Hedemann Andreassen
træffes efter aftale
tlf. 60 80 47 95 · stean@km.dk
Kordegn Mark Czepluch
træffes i kontorets åbningstider
Mandag – fredag kl. 9 – 13 og efter aftale
tlf. 86 67 40 88 · mcz@km.dk
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Sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm
træffes efter aftale
tlf. 42 83 40 27
hanne@houlkaerkirke.dk
Organist og kantor Maja Simonsen
træffes efter aftale
tlf. 21 80 87 73
organist@houlkaerkirke.dk
Organistassistent Uffe Munkgaard
træffes efter aftale
tlf. 25 34 25 96
uffe@houlkærkirke.dk
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

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET

VI UDFØRER

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

LÆS MERE PÅ

HS-BYG.DK
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Det sker…
24/11 kl. 10-12

Bogbyttedag

Houlkær Bibliotek

29/11 kl. 16.30

Juletræstænding

Houlkærbageren

1/12 kl. 12.30

Adventsfest

Houlkær Kirke

2/12 kl. 10.30

Festgudstjeneste til 1. søndag i advent

Houlkær Kirke

13/12 kl. 17.30

Lucia-optog

Houlkær Kirke

14-16/12

Nissecup

Houlkærhallen

16/12 kl. 10.30

Julelæsninger

Houlkær Kirke

20/12 kl. 19.30

Syng julen ind

Houlkær Kirke

31/12 kl. 19.00

Nytårsaftensamvær

Houlkær Kirke

31/12 kl. 23.00

Nytårsaftensgudstjeneste

Houlkær Kirke

8/1 kl. 10-11.30

Første samtalesalon

Houlkær Bibliotek

9/1 kl. 16.30

Hellig tre kongers vandring

Houlkær Kirke

12/1 kl. 15.00

Nytårskoncert

Houlkær Kirke

3/2 kl. 12.30

Fagot og orgel

Houlkær Kirke

3/3 kl. 10.30

Fastelavn Familiegudstjeneste

Houlkær Kirke

26/3 kl. 19.30

Koncert med Viborg Concert Band og Viborg Kammerkor

Houlkær Kirke

44

