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LEDER

Åben Houlkær – en succes,
der bør gentages!
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Vejrguderne var ikke just i deres bedste lune, da det nye tiltag ”Åben Houlkær” fik sin debut fredag den
4. oktober.
Formanden for kultur- og fritidsudvalget ved Viborg Kommune, Mads Panny, havde knap nået at hive
papiret med sin åbningstale frem fra inderlommen, før regnen begyndte at sile ned, og det var selvsagt en
ærgerlig åbning på den første udgave af det nye tiltag.
Det blev heldigvis det eneste, der var at øffe over denne aften. Jovist, det havde da været fantastisk, hvis
dobbelt så mange Houlkær-borgere var mødt op for at snuse til de mange aktiviteter og arrangementer,
som vores dejlige bydel har at byde på, men Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag.
Nogle ting skal lige løbes i gang, og sådan tror og håber jeg, det er med Åben Houlkær.
Dermed også sagt, at jeg i den grad håber, at arrangementet bliver gentaget næste år, for hvor var det da
imponerende at opleve så mange ildsjæle stå side om side og folde hele Houlkærs paraply af fællesskaber
og engagement ud på en enkelt aften. Det var smukt!
Omkring 25 forskellige aktører og et hav af frivillige bidrog denne regnfulde efterårsaften til, at Houlkærs
borgere i løbet af de knap tre timer, arrangementet varede, kunne få et unikt indblik i, hvad deres bydel
har at byde på.
Jeg er selv aktiv i Houlkær på flere fronter, og alligevel blev jeg overrasket over flere af
de tilbud, der findes i området. Min otteårige knægt og jeg var alene hjemme denne
fredag aften, og vi blev hurtigt enige om at droppe den normale fredags-hygge foran
flimmerkassen og i stedet følge den hyggelige rute rundt i Houlkær til de mange
aktører.
Det blev en forrygende far/søn hyggeaften med alt fra floorball og kørestolsbasketball
til besøg på gymnasiet og mange andre ting.
Eneste anke herfra var, at der næsten var for kort tid til at nå rundt, hvis man
også gerne ville have lidt tid til at hygge de enkelte steder. Måske man skal
putte en time ekstra på næste gang – for der bliver en næste gang, ikke?
Det håber jeg, og det ved jeg, at rigtig mange andre også gør.
Åben Houlkær – en succes, der bør gentages!
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En regnvåd indledning på torvet, hvor fritids- og kulturudvalgsformand
Mads Panny skulle holde åbningstale, kunne ikke overskygge helhedsindtrykket af et alt i alt vellykket ”Åben Houlkær”-arrangement.

Houlkær set i et nyt lys
Mange fik set sider af bydelen, de aldrig havde set før, da 25 lokale aktører i samarbejde med
Initiativgruppen Houlkær inviterede til ”Åben Houlkær” 4. oktober.
Af Kim Juhl Andersen

Hygge omkring bålet i ”Midgaard” – og sammen med De Grønne Pigespejdere i ”gryden” ved Houlkær Kirke. Mulighed for at prøve kræfter med kørestolsbasket – og få målt sin skudhastighed på floorball-banen.
Troldeløjer på biblioteket – og åbne døre i en række af områdets institutioner.
Tilbuddene var mange og forskelligartede, da der fredag den 4. oktober var premiere på det nye koncept
”Åben Houlkær”.
Hele 25 forskellige aktører var i tidsrummet mellem klokken 18 og 20.30 med til at skabe liv og aktivitet i
bydelen på en ellers mørk og efterårsagtig fredag aften, og dét i sig selv ser initiativtagerne Anette Spanggaard Smidt, Johnny Nør Skott og Miki Lambastein, Initiativgruppen Houlkær, som en succes.
- Lige fra første færd har vi oplevet en rigtig god opbakning omkring idéen, og på selve aftenen fik vi også
en masse positive tilbagemeldinger. Mange gav udtryk for, at de havde oplevet Houlkær på en helt ny måde
– og set nogle steder, de aldrig havde set før.
- Og ikke mindst var det glædeligt at se den store spredning i forhold til alder. Det var virkelig både unge og
gammel i bydelen, som til ”Åben Houlkær” var ude at udforske lokalområdet, noterer Anette Spanggaard
Smidt og Johnny Nør Skott fra arrangørgruppen.
5
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Et af de steder, hvor der for alvor var gang i sagerne
under ”Åben Houlkær” var på Houlkær Bibliotek. Her
sang TroldeRikke troldesange og fortalte troldehistorier
for et overvejende ungdommeligt publikum.
Et stort hit i forbindelse med ”Åben Houlkær” var
muligheden for at låne Viborg Dunkers´ kørestole og
spille kørestolsbasket.

Et af de mere stemningsfulde indslag i ”Åben
Houlkær”-arrangementet var snobrødsbagningen i
vikingemiljøet ”Midgaard” bag Klub Gården.

Aftensang i efterårsmørket udenfor Houlkær Kirke –
som afslutning på ”Åben Houlkær”.
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Efterårshygge på stierne
Optakten til ”Åben Houlkær”-arrangementet var ellers ikke ligefrem optimal.
Netop som kultur- og fritidsudvalgsformand Mads Panny (S) skulle holde åbningstale i Houlkærcenteret,
begyndte regnen at dryppe ned over bydelen, så de omkring 75 bysbørn, som var forsamlet på torvet, måtte finde paraplyerne frem, og Houlkær Nyts udsendte måtte opgive at grifle notater ned på sin våde blok.
- Lige præcis den del af arrangementet kunne vi godt have ønsket os anderledes. Det var lidt ærgerligt,
at det lige satte i med at regne, da det hele skulle til at gå i gang, bemærker Anette Spanggaard Smidt.
Regndråber eller ej, så fortryder arrangørerne ikke, at de valgte at lægge ”Åben Houlkær”-arrangementet i
oktober – frem for på en lun sommeraften, hvor oddsene for godt vejr alt andet lige ville have været noget
bedre.
- Her i oktober er alle kommet hjem fra sommerferie. Indendørsaktiviteterne er for alvor ved at komme i
gang i foreningslivet – og det bliver tidligere mørkt, så vi kunne oplyse ruten rundt i Houlkær med i alt 180
små lys.
- Derfor var det også helt bevidst, vi valgte at lægge ”Åben Houlkær” på en efterårsaften. Vi tænkte, at
det kunne være med til at skabe en helt speciel stemning, at familierne skulle bevæge sig rundt ad stierne
i lommelygternes og lysenes skær, og det, syntes vi faktisk også, kom til at fungere helt efter hensigten,
vurderer Anette Spanggaard Smidt og Johnny Nør Skott.

Lys på lager
I øvrigt lod familien Houlkær sig heller ikke afskrække af regnen og de kølige aftentemperaturer.
Ikke mindst i Houlkærhallen var der livlig aktivitet i de timer, ”Åben Houlkær”-arrangementet stod på, og
alt i alt var det derfor også nogle tilfredse arrangører, som efter den afsluttende aftensang i Houlkær Kirke
kunne samle lysene langs stierne ind igen – med god hjælp fra Fællessekretariatets stab af juniorhjælpere.
- Nu skal vi selvfølgelig lige have evalueret på arrangementet sammen med de forskellige involverede
parter, men umiddelbart tænker vi da, at det godt kunne blive aktuelt at gentage ”Åben Houlkær” en anden
gang.
- Ja, faktisk har vi allerede lovet et par af de institutioner, som ikke havde mulighed for at deltage i denne
omgang, at de sandsynligvis nok skal få en ny chance. Og de 180 lys har vi jo da i hvert fald allerede på
lager, bemærker Anette Spanggaard Smidt med et smil.
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Filminstruktør Marianne Blicher uden for den opgang i
Houlkærvænget, hvor hun tilbragte sine første barneår.
Marianne Blicher har helt bevidst valgt, at hun gerne vil
indspille sin første spillefilm i Houlkær, og hun og det
øvrige filmhold er nu blandt andet på udkig efter en
lejlighed i Houlkærvænget, som i filmen kan gøre det ud
for hovedpersonen Solvejs hjem.
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Filminstruktør søger
tilbage til rødderne
Har du en lejlighed i Houlkærvænget, du gerne vil stille til rådighed til formålet, eller drømmer du
om en rolle i instruktør Marianne Blichers kommende debutfilm ”Miss Viborg”, så er det nu, du
skal give dig til kende. Instruktøren selv har aldrig været i tvivl: Sin første spillefilm vil hun gerne
indspille i dét miljø, hun kender allerbedst, nemlig Houlkær!
Af Kim Juhl Andersen

Hvor er hun – kvinden, der kan falde naturligt ind i hovedrollen som Solvej? Gemmer hun sig måske et eller
andet sted i Houlkær?
Spørgsmålene er igen blevet aktuelle, efter at der på ny er kommet skub i instruktør Marianne Blichers
planer om at indspille sin første spillefilm i Houlkær.
Miss Viborg-filmprojektet har ellers i et par år været sat lidt på pause af forskellige årsager.
Dels lykkedes det ikke i første omgang at finde de rigtige personer til hovedrollerne, og dels stoppede den
filmkonsulent, der oprindeligt havde givet sin opbakning til projektet.
I mellemtiden er der nu imidlertid kommet en ny filmkonsulent til hos Det Danske Filminstitut, som har set
potentialet i Miss Viborg-filmen.
Det har helt konkret udløst en lille pulje penge i udviklingsstøtte, og planen er nu at caste skuespillere og
finde locations her i november, og så forhåbentlig komme i gang med selve filmindspilningen i løbet af
2020.
Og hermed er vi så tilbage ved Solvej – for hele projektet står og falder i realiteten med, at det lykkes at
finde en plus size kvinde på godt de 50, der kan udfylde hovedrollen som et indelukket og socialt handicappet menneske, der i filmen udfordres af mødet med den 17-årige og grænsesøgende Kate. Et møde,
som viser sig at blive starten på et uventet venskab – og på sigt måske også en bedre fremtid for de to
hovedpersoner.
- Hun må findes derude et sted – naturtalentet - og rigtig gerne i Houlkær-området. Men af de 20 potentielle Solvej´er, vi havde til casting, da vi sidst forsøgte os for et par år siden, var der ingen, der faldt 100
procent ind i rollen.
- Og uden Solvej – ingen Miss Viborg-film, lyder det fra en på samme tid både spændt og fortrøstningsfuld
Marianne Blicher.

Præget af Houlkær
Handlingen i ”Miss Viborg” bygger på fri fantasi, men er i høj grad inspireret af instruktørens egen opvækst
i Houlkær – og kærlighed til området.
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- Siden jeg blev færdig på Filmskolen Super 16 i 2006, har jeg lavet både dokumentarfilm, novellefilm,
kortfilm og kunstfilm, men min første spillefilm – den vil jeg gerne lave i det miljø, jeg kender allerbedst –
og det er Houlkær!
- Det er der, jeg kommer fra, og det er i høj grad min barndom og ungdom i Houlkær, der har gjort mig til
den, jeg er i dag, erklærer Marianne Blicher.
Den senere filminstruktør nåede i løbet af sin tid i Houlkær at bo på tre forskellige adresser: I Houlkærvænget (det daværende Asmildparken), i Houlkærparken på Fristruphøjvej og i et af rækkehusene på Odshøjvej.
Familien havde ikke særlig mange penge at slå til side med. Børnenes materielle ønsker gik sjældent i
opfyldelse fra den ene dag til den anden, og når en del af kammeraterne tog af sted til Mallorca på sommerferie, var Marianne Blicher typisk med sin familie på cykelferie.
- Det var en fantastisk måde at være sammen på som familie – og samtidig lære om Danmarks historie og
møde mennesker fra alle samfundets lag.
- Men derfor drømte jeg nu alligevel stadig om at komme til Mallorca i det skjulte – og Mallorca blev derfor
også titlen på min første kortfilm, fortæller Marianne Blicher.
Anstrengt økonomi eller ej blev børnene i Blicher-familien af deres hårdt arbejdende mor indpodet, at ”man
kan, hvad man vil”.
En holdning, som ifølge Marianne Blicher også blev understøttet i dagligdagen på Houlkærskolen.
- Jeg husker specielt en temauge med overskriften ”Den Sociale Arv”. Allerede på det tidspunkt lovede jeg
mig selv, at det skulle blive løgn – og at jeg ikke ville lade mig begrænse af andre menneskers forudindtagne holdninger om, hvem du er som menneske, når du kommer fra en opvækst under små kår i Houlkær.
- Det, kan jeg i dag se, har haft stor betydning for, hvordan mit liv senere har formet sig. Og særligt for min
fantasi og ”fighter”-gejst, siger Marianne Blicher.

Den bedste lærer
Skolegangen på Houlkærskolen bød dog også på sine udfordringer.
- Jeg var nok typisk en af de dér elever, som lærerne enten elsker eller hader. Jeg var som barn rigtig
meget optaget af, at ingen skulle forskelsbehandles, og det betød en overgang, at jeg tilbragte temmelig
mange timer på kontoret hos den daværende skoleinspektør, Christian Arnbjerg, fortæller Marianne Blicher.
For Marianne var det således et afgørende vendepunkt, da hun på et tidspunkt i sin skoletilværelse stødte
på Ingolf Hansen.
- Han står stadig for mig som en af de bedste lærere, jeg har haft.
- Først og fremmest fordi han bakkede mig op og bekræftede mig i, at det, jeg stod for, var i orden og helt
acceptabelt.
- Det var med til at give mig appetit på at lære – og mit syn på autoriteter blev derved gradvist også mere
nuanceret og ikke helt så sort-hvidt.
- På den måde er Ingolf stadig et stort forbillede for mig, siger Marianne Blicher.
Uden for skolen var Marianne i sine barndoms- og ungdomsår aktiv på mange fronter.
Hun spillede saxofon, gik til kor og spillede både fodbold og håndbold – først i Houlkær og siden på højere
niveau på den anden side af søerne - og blev derigennem også konfronteret med de fordomme om Houlkær, som i hvert fald på det tidspunkt var temmelig udbredte i resten af Viborg.
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- Dengang var det ikke noget, jeg tænkte så meget over. Det var mere noget, der lå ubevidst i mig. Os fra
Houlkær havde jo et helt særligt sammenhold, og vi var stolte over at komme fra Houlkær. Det gjorde os
til noget specielt!
- Men samtidig følte jeg måske også, at jeg skulle bevise noget ekstra over for omverdenen.
- På den måde ser jeg det i dag som en stor gave at være vokset op i Houlkær.
- Det har lært mig at gøre mig umage, være mere rummelig og kæmpe for dét, jeg tror på, og det er jeg –
set i bakspejlet – dybt taknemmelig for, erklærer Marianne Blicher.

Bedst bag scenen
Interessen for film- og teater blev også kraftigt stimuleret i ungdomsårene i Houlkær.
På Houlkærskolen var der dengang tradition for en årlig musical, som lærerne selv skrev i samarbejde med
eleverne.
Det arbejde blev Marianne naturligt en del af, ligesom hun også i gymnasietiden var en del af musicallivet
på Viborg Amtsgymnasium, inden hun i 3G valgte at flytte til Aarhus for at gøre gymnasieuddannelsen
færdig.
- Der er ingen tvivl om, at musical-oplevelserne i skoletiden har været medvirkende til, at jeg efterfølgende
er kommet til at arbejde med film og teater, men samtidig var det også dér, jeg fandt ud af, at min rolle var
bag – og ikke på scenen, husker Marianne Blicher.
Efter studentereksamen læste hun først kommunikation på RUC og siden også medie- og filmkundskab
på universitetet i England.
I en kortere periode spillede hun også professionel håndbold i Tyskland, men ellers har det altid været
arbejdet med film og teater, der har fyldt.

På udkig efter lejlighed
Som Marianne Blicher selv udtrykker dét, så er tålmodighed en stor dyd, når det handler om at lave film.
Så meget mere glæder hun sig til at komme i gang, nu da der for alvor ser ud til at komme skred i arbejdet
med Miss Viborg-filmen, som efterhånden har været på tegnebrættet i nogle år.
Det er produktionsselskabet Snowglobe, der skal producere filmen. Rasmus Birch har i samarbejde med
Marianne Blicher skrevet manuskriptet, og arbejdet med at caste skuespillere til filmen er i første omgang
overladt til Århus-firmaet We Do Casting Aps.
Alle, der har interesse i rollerne som enten den plus 50-årige, socialt indelukkede Solvej eller den 17-årige
Kate med et strejf af ”street coolness”, opfordres således til at sende en kort mobil-video med en præsentation af sig selv til mail-adressen: lotte@wedocasting.dk
- Husk at oplyse dit navn, din alder og dit telefonnummer. Og fortæl samtidig, hvor du er fra, og hvorfor du
synes, det kunne være sjovt at være med i spillefilmen ”Miss Viborg”, opfordrer Marianne Blicher.
Samtidig er filmholdet også på udkig efter en location i Houlkærvænget, som i en kortere periode kan
danne ramme om filmoptagelserne.
- Vi søger en lejlighed, helst en stuelejlighed med tilstødende have, hvor en godt 50-årig kvinde kan bo.
Vi forventer at skulle bruge lejligheden i ca. tre uger. Der vil selvfølgelig være en mindre kompensation for
ulejligheden, og vi skal i øvrigt nok passe godt på boligen, lover Marianne Blicher.
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Bor du i Houlkærvænget, og tænker du, at det måske godt kunne være din lejlighed, må du meget gerne
sende billeder af den sammen med adresse og telefonnummer til mail-adressen: rasmus@jyskfilmlocation.dk
- Det hele er meget et spørgsmål om mavefornemmelse – både når det handler om hovedrolleindehaverne
og om at finde den lejlighed, som i filmen skal gøre det ud for Solvejs hjem.
- Vi satser meget på, at det i denne omgang lykkes at finde den helt ”rigtige” Solvej og den ”rigtige” Kate.
- Men derudover får vi naturligvis også brug for en masse statister, når det forhåbentlig bliver alvor med
filmoptagelserne i 2020, nævner Marianne Blicher.
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Giv nu de unge lidt ro
på i valg af fremtidigt
erhverv
Lene Klemensen Gade, ny rektor på Viborg Gymasium og HF, maner med sin humanistiske
baggrund til besindighed, når det gælder pres på de unges erhvervsvalg.
Af Louis Schmidt-Lund
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Ny rektor på Viborg Gymnasium og HF fra den 1. november er den 47-årige Lene Klemensen Gade, sønderjyde af opvækst og nu med base i Salling.
Skal hun beskrive sig selv, er det som et dannelsesmenneske med en uddannelse som cand. mag. i dramaturgi og kunsthistorie i bagagen.
Under en periode som selvstændig med forskellige teater- og kulturprojekter, primært for børn, fattede hun
interesse for ledelse. Lene Klemensen Gade skulle dog først omkring Morsø Gymnasium som underviser
på blandt andet gymnasiets dramalinje, før hun for alvor kom i berøring med ledelse.
Det var fra 2014 på Viborg Katedralskole som uddannelsesleder, inden hun rykkede til Skive Gymnasium
som vicerektor. Nu vender hun snart tilbage til Viborg som leder af en skole med flere end 900 elever og
en ”frygtelig” masse ansatte i form af undervisere og i administrationen.
- Jeg går meget op i værdibaseret ledelse, og det vil jeg naturligvis føre videre på Viborg Gymnasium og
HF, siger Lene Klemensen Gade.
Hun peger samtidig på, at hun kan slæbe erfaringer med fra det lille, det mellemstore og det store gymnasium til rektor-stillingen i Houlkær, både når det gælder fordel og ulemper.
Erhvervslivet nærmest skriger på arbejdskraft og synes, at flere unge skal hurtigere ind på erhvervsrelaterede uddannelser. Har erhvervslivet ret, bliver for mange unge nærmest per automatik sendt videre til
gymnasie-uddannelserne?
- Ikke i min optik. Der sker en frygtelig masse med de unge i 9.-10. klasse. Erhvervslivet mangler måske
elektrikere, men hvordan skal et ungt menneske kunne tage stilling til, om det i en alder af 16-årig er
fremtiden? siger Lene Klemensen Gade.

Mere dannelse
Hun fremhæver især, at der i forhold til for 10-20 år siden er behov for mere tid til dannelse hos de unge.
Hvad mener du har rykket sig i forhold til tidligere?
- Det handler især om, at de unge i dag har mange flere uddannelser at vælge imellem. Desuden er der et
langt højere pres i forhold til, hvad de unge skal kunne. I stedet for at presse på er vi nødt til at respektere,
at de unge skubber beslutninger om fremtiden lidt.
Derfor mener Lene Klemensen Gade, at det moderne gymnasium og de øvrige ungdomsuddannelser har
en vigtig rolle, der rækker langt ud over, at de unge skal ud i samfundet og være en produktionsenhed.
- De unge får på gymnasiet en demokratisk dannelse, de lærer at begå sig i samarbejdsrelationer, også
ude i verden. De modnes med uddannelsen, samtidig med at ungdomsuddannelser som gymnasiet og HF
selvfølgelig er studieforberedende, siger den kommende Houlkær-rektor.
Når hun skal skubbe sin akademiske baggrund lidt til side, så går tiden med at passe sine høns og sit
drivhus i Selde på Salling, selvfølgelig med samme omsorg for sin mand Bjarke og en datter og to sønner
i alderen 12-18 år.
Ud over at få jord under neglene ynder hun også at bruge fritiden som skabende kunstner med pensler,
farver og et staffeli. Gemalen er for øvrigt også gymnasielærer og underviser på Viborg Katedralskole.
Lene Klemensen Gade ser frem til at komme i sving og møde de mange elever og ansatte på skolen i Houlkær.
Glæden bliver ikke mindre af, at den omdiskuterede to procent besparelse, omprioriteringsbidraget, i offentlige institutioner, forsvinder på uddannelsesområdet.
14
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Når det går højst, er de syv, men denne aften i Houlkærvængets Aktivitetshus var de kun fire i Sprog- og Kulturgruppen: Grethe Kvist, Henning Krogh, Erik Hjorth og Marie Holdt. Spillet, de spiller, er en esperanto-version af
”Fisk” – d.v.s. at det gælder om at samle tre ens kort ved at lokke kort fra medspillerne.

Cu la urso kaj la porko
estas esperantistoj?
Kunne du tænke dig at lære esperanto, så er der en gang om måneden hjælp at hente i
Aktivitetshuset i Houlkærvænget.
Af Kim Juhl Andersen

- Jeg troede vel nærmest, jeg var den eneste mand i Jylland, der gik med tanker om at prøve at lære
esperanto….
Sådan lyder Henning Kroghs korte forklaring på, at han først her i 2019 – efter flere års tilløb – har gjort
alvor af planerne om at udvide sin sproglige horisont med et ekstra sprog.
I virkeligheden krævede det blot en køretur fra vestbyen til Houlkær at finde ligesindede.
Aktivitetshuset i Houlkærvænget har nemlig lige siden, huset stod færdigt i sommeren 2017, fungeret som
hjemsted for en lille Sprog & Kultur-gruppe, der én gang om måneden samles i Houlkær for at diskutere
kultur og miljø – og dyrke den fælles interesse for esperanto.
Tovholder for gruppen er Marie Holdt, der til daglig har adresse på Skovbakkevej.
15
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Hun stiftede selv første gang bekendtskab med esperanto, da hun i 2011 på fuldkommen bar bund drog
af sted til den årlige internationale esperanto-kongres.
- Nogle vil jo nok mene, at det var en omvendt måde at gøre tingene på, men for mig gav det rigtig god
mening. Både dengang og såmænd også i dag, siger Marie Holdt.

Sproget gør verden mindre
På kongressen i 2011 faldt Marie Holdt blandt andet i snak med en sydstatspræst fra Texas, der havde sin
bod lige ved siden af en gruppe ateister.
Under normale omstændigheder ville de to parter aldrig have været i stand til at føre en fornuftig dialog,
men i kraft af den fælles interesse for esperanto kom de lige pludselig på talefod.
På tilsvarende vis genkalder Marie Holdt sig billedet af en kridhvid kongresdeltager fra Schweiz og en
kulsort kongresdeltager fra Togo i ivrig konversation.
- Og jeg husker, jeg tænkte: Hvor ellers har jeg set mennesker med så forskellige baggrund tale så frit
sammen?
- Det er i bund og grund dét, der er så fantastisk ved esperanto. Når jeg kommunikerer med esperanto-venner i Brasilien og Japan, er vi fuldstændig på lige fod – og det fælles sprog er på den måde med til
at gøre verden mindre, forklarer Marie Holdt.

Færre grammatiske regler
Selv blev hun vel ikke ligefrem fuldbefaren udi esperanto på den første kongres, men en uges intensiv
esperanto-undervisning kan rent faktisk gøre underværker.
- Det erfarede jeg på en senere kongres, hvor jeg – selv om jeg blev kaldt ”spionen” – igen havde meldt
mig til et begynderhold.cEfter en uge i selskab med dygtige undervisere var de fleste reelt i stand til at føre
en simpel konversation på esperanto, fortæller Marie Holdt.
Sammenlignet med så mange andre sprog er grammatikken i esperanto forholdsvis enkel.
Der er kun 16 grammatiske grundregler – og ingen undtagelser fra reglerne. Der er også langt færre bøjninger – og så opereres der ikke med han-, hun- og intetkøn, som det er tilfældet i så mange andre sprog.
For sprog- og kulturholdet i Aktivitetshuset i Houlkær indebærer dét, at det vitterligt er muligt at favne alle,
selv om holddeltagerne – som de selv udtrykker dét – spænder lige ”fra bunden til toppen”.
Henning Krogh er som nævnt først kommet med på esperanto-holdet i år.
Grethe Kvist derimod er opvokset i en familie, hvor forældrenes fælles sprog var esperanto, indtil moderen
hen ad vejen også fik lært at tale dansk.

Drømmer om sprogcafé
Denne aften i Houlkærvængets Aktivitetshus er de kun fire, der er mødt frem for at dyrke den fælles interesse for sprog og kultur, men når det går højst, er de syv.
Oprindeligt var det tanken, at overskriften ”Sprog og kultur” også skulle kunne dække over andre sprog,
men i praksis er det indtil videre esperanto, der har vist sig at være publikum til i Viborg-området.
På længere sigt er det dog stadig Marie Holdts drøm at få skabt grobund for en egentlig sprogcafé, hvor
viborgenserne for eksempel også kunne få mulighed for at lufte deres spanske og italienske.
16
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- Jeg synes personligt, der mangler en opfølgning, når folk har gået på aftenskole og lært sprog på konversations-niveau. Men indtil videre har det vist sig svært at overbevise folk om, at sprogtræning også kan
udfolde sig på mellemfolkelig, frivillig basis – og uden at det koster noget, konstaterer hun.
Skulle nogle efter at have læst ovenstående have fattet interesse for at snuse mere til esperanto, så mødes
Sprog og Kultur-gruppen den anden onsdag i måneden i Aktivitetshuset i Houlkær og fra og med denne
sæson også den første onsdag i måneden på Viborg Hovedbibliotek.
Evt. kommende esperantister kan forhøre sig nærmere hos Marie Holdt på tlf. 22512071.

Marie Holdt er Sprog- og Kulturgruppens tovholder. På sigt har hun en
drøm om, at Sprog- og Kultur-initiativet
kan videreudvikle sig til en sprogcafé,
hvor viborgenserne eksempelvis
også kan få luftet deres spanske og
italienske.

Hvert af de hjemmelavede kort
er forsynet med billeder og en
lille kort tekst på esperanto.

17

18

HOULKÆRSKOLEN

Nyt fra Houlkærskolen
Af skoleleder Pernille Lilliedahl

Sensommeren er en fantastisk tid på en skole.
Vi er alle vendt tilbage med masser af energi efter en skøn ferie.
Tiden indtil efterårsferien blev brugt til rigtig mange aktiviteter udenfor klasselokalerne. Vi fik på den måde udvidet vores læringsrum.
Vi har på Houlkærskolen rigtig mange natur - og kulturtilbud i gå-/
cykelafstand, og det udnytter vi til fulde.
Men nu er vi midt i den mørke tid – og det betyder cykellygtetid og reflekstid!
Vi vil jo rigtig gerne have, at eleverne cykler til skole, for det er rigtig sundt, og Houlkær-området har et
fantastisk cykelstisystem.
Samtidig kan det hjælpe på den meget kaotiske
situation, vi har på vores parkeringsplads ved Myretuen hver morgen. Vi har som skole IKKE mulighed for at ændre på dette vilkår.
I den forbindelse, vil jeg igen gøre opmærksom
på, at der er rigtig god plads på parkeringspladsen
ved hallen, og at alle elever, der ikke går i Myretuen, med fordel kan benytte denne mulighed.
Som jeg omtalte i sidste nummer af Houlkær Nyt,
har vi fokus på vores indeklima og undervisningsmiljø.
Vi arbejder på, at eleverne skal have medansvar
for deres klasserum.
Det er bestemt ikke en nem øvelse, men en nødvendig øvelse.
I den sammenhæng vil vi, i samarbejde med vores
rengøringspersonale, indføre en ”smiley ordning”
for hver klasse, så vi kan synliggøre for eleverne,
hvis det lykkes at holde klasserne i orden.
19
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En uge i Oscarstatuettens tegn
Af Dagmar Kappendrup, 9. Y

Uge 40 stod på Oscaruge for Houlkærskolens udskolingselever. Det er et koncept, som nu er blevet afholdt
for tredje gang på Houlkærskolen, og som er inspireret af den store Oscaruddeling i Hollywood.
Det er en uge, som især vækker begejstring hos eleverne. Der bliver produceret film, lavet mad, skrevet
artikler og stillet scene op på de fire store hold: Film-, Praktisk-, Mad- og Presseholdet. Det hele munder
ud i en stor Oscarfest, som bliver afholdt torsdag aften, hvor der bliver set film, spist god mad, og hvor der
bliver uddelt Oscarstatuetter.
Det er Rolf Ebbesen og Rasmus Jensen, som begge er lærere på Houlkærskolen, der har stået for det
meste af planlægningen til Oscarugen i år.
- For nogle år siden fandt vi på et koncept, som vi kalder Oscarugen. For mig at se kan man sammenligne
det lidt med en tredelt raket. Eleverne får helt klart opnået nogle danskfaglige mål. Udover det vil eleverne
også få en relation til hinanden, så de lærer hinanden at kende på kryds og tværs af årgangene, så de
ikke er fremmede for hinanden, hvilket, jeg egentlig synes, er meget vigtigere. Samtidig er en af mine
kæpheste, at eleverne skal være selvstyrende, så de selv kan finde ud af, hvad der skal til, for at de får det
bedste produkt.
- Jeg synes som lærer, at denne uge bidrager til en anden relation mellem lærer og elev. Vi bryder de vante
rammer og møder hinanden på et helt nyt plan. Og denne relation, synes jeg, er utrolig vigtig at have i en
læringsproces, er Rasmus Jensen helt overbevist om.

Filmhold udfordres på samarbejde
Det er på filmholdene, de store Oscarfilm bliver produceret. Der bliver skrevet manuskripter, filmet og
klippet på livet løs.
Holdene er sat sammen på kryds og tværs af syvende -, ottende - og niende klasse, og eleverne bliver
udfordret på samarbejde, ansvarlighed og faglighed. I starten af ugen fik eleverne en location og et startmanus, men ellers havde de ret frie rammer.
- Jeg har valgt filmholdet, fordi jeg også var med, da jeg gik i syvende klasse. Dengang syntes jeg, at det
var en rigtig god og spændende uge, så derfor har jeg valgt filmholdet igen.
- På mit hold er jeg instruktør, manuskriptforfatter, filmmand og klipper, så jeg kan godt føle, at der er meget at holde styr på. Det kan godt være lidt svært at få folk i gang og få dem til at være rigtig entusiastiske.
Men det hjælper at skære igennem - på en god måde selvfølgelig, siger en grinende Anne Vestergaard
Madsen fra 9.y.
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Stress på praktiskholdet
På ”praktiskholdet” er der styr på tingene. Det er dem, som står for planlægningen og alt det praktiske til
selve Oscarfesten - uden dem var der intet show. Der bliver udnævnt projektledere, og eleverne får selv
meget ansvar.
Siw Alberte Gravgaard Christensen fra 9.x er projektleder med ansvaret for at lave festsalen:
- Det er meget fedt at have lidt mere ansvar, men det kan også være stressende. Dog er alle gode til at
hjælpe med de udfordringer, som opstår, og ved at snakke sammen får vi løst problemerne.
- Det kan være lidt en udfordring at arbejde sammen med nogle, som man ikke rigtig kender, for i starten
kendte man ikke rigtigt hinandens styrker, men når vi lærer hinanden at kende, går det lidt nemmere. Jeg
tror også, at det er noget af det, som jeg tager med mig fra den her uge.

Der bliver hygget på madholdet
På madholdet er der gang i gryderne, og der bliver lavet mad til den store aften. Der bliver lavet alt lige fra
kage til falafler med hummus. På madholdet er der ret frie rammer, og eleverne er selv med i planlægningen af maden. Der bliver lavet budgetter, handlet ind og lavet mad på livet løs.
- Jeg har valgt at være på madholdet, både fordi jeg elsker vores lærer, Klaus, men også fordi jeg var her
sidste gang, og jeg syntes, det var rigtig sjovt, og der var en god stemning.
- Vi har også fået meget frie rammer, og det er noget, som jeg synes giver lidt et pusterum i skoleåret, hvis
man er lidt skoletræt. Samtidigt skaber det nogle gode forhold mellem eleverne, så man hilser på hinanden
på gangene, siger Sophia Sadolin Klausen fra 9.y.

Presseholdet møder udfordringer
Der bliver lavet interviews, taget pressefotos og produceret nyhedsindslag i massevis på presseholdet.
Det er dem, som binder de forskellige hold sammen, så alle er oplyste om, hvad der foregår på de forskellige hold. I modsætningen til de sidste par gange har man i år på presseholdet valgt at lave en Instagram-konto, så folk kan holde sig opdateret i løbet af ugen.
- Jeg har valgt presseholdet, fordi jeg elsker at skrive og tage billeder, og samtidigt går jeg rundt med en
lille drøm om at blive journalist en dag. Jeg kan godt mærke, at vi bliver udfordret, for eksempel når jeg
skal spørge, om jeg må tage billeder af folk. Det kan godt være lidt grænseoverskridende, synes Emilie
Krone Lauridsen fra 7.b.

Torsdag aften
Elevernes arbejde munder ud i en stor Oscarfest torsdag aften. De unge dukker op i deres fineste tøj i
håbet om at vinde en eller flere af de 14 Oscarstatuetter. Filmholdenes mange film bliver vist, og vinderne
kåres. Madholdet har tilberedt sin mad, som står klar på de mange borde, også her er der en kåring til den
ret, eleverne finder bedst.
Der bliver klappet, snakket og grinet, og det er tydeligt, at eleverne håber på, at ugen vil gentage sig næste
år.
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Mød Thomas og
Ole - Houlkærskolens
tekniske service-team
Af Bente Bach, skolebibliotekar

I denne udgave af Houlkær Nyt vil jeg benytte
lejligheden til at lave et lille portræt af Houlkærskolens servicemedarbejdere Thomas
Olsen Mackenhauer, teknisk service og teamleder, og Ole Leth Jørgensen - teknisk servicemedarbejder.
Thomas blev ansat pr. 15. aug. 2018, og Ole
har været ansat siden 2. jan. 2019. Begge har
efterhånden fået godt rodfæste både blandt skolens personale og elever.
Thomas er 41 år og har tømrerbaggrund. Udover tømrerarbejde har Thomas tidligere været beskæftiget
som teknisk servicemedarbejder på Overlund Skole og sidst som ejendomsfunktionær ved HD-Ejendomme
A/S.
Thomas søgte jobbet på Houlkærskolen for at få større ansvar og indflydelse på sit arbejde. Arbejdet som
teamleder for vores fire rengøringsdamer og to servicemedarbejderen - Ole og Jørgen (Medieskolerne) passer Thomas rigtig godt.
Privat bor Thomas i Tapdrup, er gift og har en datter på fem år. Fritiden går mest med at renovere og
forbedre familiens hus, hyggeligt samvær med barn, familie og venner samt cykle- og gåture i naturen.
Ole er 49 år og har elektrikerbaggrund. Udover elektrikerarbejde har Ole en arbejdsmæssig baggrund som
brolægger ved Viborg Kommunes Park og Vej og dernæst fem et halvt år som dagplejer.
Privat bor Ole i Sparkær, har tre næsten voksne børn og et hus, der også kræver vedligeholdelse. Når tiden
gør det muligt, traver Ole gerne lange ture og nyder naturen.
For begges vedkommende finder de arbejdet på Houlkærskolen meget tiltalende. Arbejdsopgaverne er
meget afvekslende med bygningsvedligehold såvel ude som inde, grønne områder omkring skolen, småreparationer hist og pist, hjælp til lærere og elever, når forskellige mere eller mindre projekter skal søsættes
og ellers alt forefaldende arbejde.
Det tekniske servicepersonale løser også opgaver omkring Børnehuset Unoden, Børnehaven Kokholm,
Børnehaven Hobbitten, Klub Gården og til dels Houlkærhallen.
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Det tekniske servicepersonale har i dette skoleår implementeret affaldssortering på skolen. Eleverne sorterer i klassen og afleverer efterfølgende i beholdere i klyngen. Et arbejde, eleverne har været hurtige til at
tage på sig. Mange er jo vant til affaldssorteringen hjemmefra.
Også i den kommende periode har vi på skolen fokus på affaldssortering og klargøring af klasselokaler og
fællesrum for at lette arbejdet for vores rengøringspersonale, som derved kan frigøre ressourcer til andre
rengøringsopgaver.
Når jeg spørger Thomas og Ole om deres arbejdsdag på Houlkærskolen, siger de begge samstemmende,
at afveksling i arbejdsdagen er det største plus. Der er selvfølgelig nogle faste rutiner, der skal klares hver
dag, men ellers ved de aldrig, hvordan dagen ender.
Der lægges planer og laves aftaler over dagens første kop kaffe, men det er ikke altid, de når i mål med
alle opgaver - men så er der helt sikkert noget andet, der er blevet lavet i stedet.
Men bedst af alt - siger de - er kontakten til især eleverne. De tekniske servicearbejdere er kendt af alle og
kan hjælpe med mange ting - lige fra lynlåse, der sidder fast i jakken, stoppede toiletter, punkterede cykeldæk, en oversvømmet legeplads efter skybrud, nedbrud af it efter lynnedslag eller bestilling af matchende
duge og servietter til sommerferiefrokosten - jo arbejdsopgaverne er mange og alsidige.
Slutteligt siger de samstemmende, at alle dage er gode dage, nogle dage er bare lidt mere hektiske end
andre…
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Levende musik i skolen
Af Bente Bach, skolebibliotekar

Skolekoncerter har fået en opblomstring i Viborg Kommune, da kommunen fra dette skoleår har indgået
aftale med koncertarrangøren LMS (Levende Musik i Skolen).
Koncertarrangøren garanterer topprofessionelle musikere med musik af høj kvalitet, og musikernes evne til
at formidle budskabet sættes i højsæde. Alle elever får således en musikalsk oplevelse hvert år.
Dette var netop, hvad Houlkærskolens 6. - 9. klasses elever blev mødt med den første mandag morgen i
september.
Musikgruppen Tumult bestående af tre spil-levende musikere, spillede og sang for os på guitar, trommer, violin, mandolin og mange andre instrumenter godt akkompagneret af deres egen vokal. Genren var
en blanding af folkemusik og rytmisk musik, og der var bare gang i den. Det lykkedes sågar for Tumult at
få alle eleverne op at stå til en stor fælles kædedans (billedet), som fik sveden frem på panden hos alle.
Tumult er kendt for sin evne til at lege med sproget, gruppens tekster har en helt særlig twist med skæve
historier, som appellerer til den indre billedmager, tit med et sjovt omkvæd, som er nemt at synge med på.
Op til koncerten har eleverne arbejdet med genren folkeviser og folkemusik, hvilket sammen med koncerten er med til, at eleven og læreren kan sætte endnu et flueben ved en gennemarbejdet genre.
Tak til Tumult for en dejlig underholdende og sjov koncert.
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Den sidste mandag i september blev det så 4. og 5. årgangs tur. Strygekvartetten Damkapellet,
bestående af fire søde piger med henholdsvis tysk, lettisk og svensk baggrund, skulle spille og undervise
disse årgange under overskriften ”Glemte stemmer”.
Musikhistorien er fyldt med mandlige komponister, men indimellem dukker der nogle kvindelige komponister op, og det er disse ”glemte stemmer”, der danner baggrund for koncerten, som trækker tråde helt
tilbage fra 1100-tallets Hildegard von Bingen til vor tids finske Kaija Saariaho.
En medrivende koncert, hvor eleverne på bedste vis fik kendskab til de forskellige strygeinstrumenters
kunnen, flettet ind i en god musikalsk historie om kvinder i musikken.
Til januar er det indskolingens tur til at få en musikalsk oplevelse. ”Drømmekvarteret” kommer og inviterer børnene fra 0.- 3. klasse på en musikalsk drømmerejse ind i deres egen fantasi for at give dem en
pause og et pusterum fra hverdagen.
Med musik og fantasi inviterer Drømmekvarteret børnene til at visualisere og sanse helt almindelige indtryk
som frygt, kærlighed og spænding.
Den mentale proces skaber kontakt mellem sind og krop, så barnet på en rolig måde lærer at mærke,
hvordan følelser og musik påvirker kroppen. En musikalsk oplevelse, som falder fint i tråd med det arbejde,
der forgår indskolingen, hvor mindfulness inddrages.
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Stå af juleræset - brug
nærværsprincippet
Klumme af Berit Pold Kallestrup Nielsen

Nu nærmer december sig snart, og dermed er det også tiden, hvor enhver forening eller institution med
respekt for sig selv inviterer til julearrangement. Der skal spises æbleskiver, spilles pakkespil, flettes
julestjerner og synges julesange til den helt store guldmedalje.
Det betyder for mange familier, at de skal afsted to til tre gange om ugen i denne måned, hvor man egentlig
har brug for at rykke sammen derhjemme og nyde hinandens selskab i vintermørket.
Alle fjernsynskanaler med respekt for sig selv sender mindst én julekalender, som man skal følge med i.
Det kan nemt betyde, at man skal sidde foran skærmen på bestemte tider flere gange hver dag gennem
hele julemåneden. Man skulle jo nødig gå glip af noget.
I en børnefamilie vil der ofte være flere chokoladejulekalendere eller pakkekalendere, der skal åbnes om
morgenen, inden man drager afsted til skole eller børnehave, lidt for sent, fordi man skal nå kalenderne
oven i den sædvanlig morgenrutine.
Alle disse aktiviteter er jo hyggelige hver for sig. Problemet opstår, når man vil nå det hele. Man kommer
nemt til at stresse, allerede inden man for alvor har taget hul på julen. Og er det egentlig nødvendigt? For
hvis skyld lader man sig rive med i juleræset?
Kig bare på børnene. Jo længere hen i december, vi kommer, jo mere trætte og forstyrrede bliver de. Og
vi voksne bliver også lettere irriterede og gider egentlig ikke at deltage i flere arrangementer for at spise
æbleskiver eller spille pakkespil med stort set den samme forældregruppe endnu en gang.
Men hvordan får man erobret sin december måned tilbage til familien?
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Man kan bruge “nærværsprincippet”.
Det vil sige, at enhver aktivitet vurderes efter, om den understøtter
ens nærvær i familien.
Når man modtager en indbydelse til et arrangement, vurderer man,
om det er et af den slags, hvor børnene render larmende rundt, mens
forældrene sidder pligtskyldigt og smalltalker og skæver til uret. Eller
om der denne gang er mulighed for, at man samles omkring noget,
hvor man skal arbejde sammen eller oplever noget sammen med
sit barn?
Hvis man laver pakkekalender til sit barn eller barnebarn, kan man
også bruge nærværsprincippet. Vurdere, om den enkelte gave er
noget, der kan bruges fælles, eller om det bare er en ekstra ligegyldig
ting, der hurtigt bliver glemt i et hjørne af børneværelset. Man kan
sagtens pakke materialer til julepynt eller en opskrift på vaniljekranse
ind, som man så er fælles om at lave efter skole eller børnehave.
I stedet for at følge med i tre julekalendere på fjernsynet kan man
vælge én kalender og følge med i den sammen uden mobiler og
Ipads i sofaen. Hvem kan ikke huske, hvor trygt og varmt det var,
når vi selv sad sammen med vores forældre og så julekalender som barn? I dag har vi ofte for travlt til
at prioritere sofatid med ungerne, men hvis det kan lykkes i december måned, giver det plus point
på nærværskontoen.
Det skal ikke være overflod af pakker, sukker og arrangementer, der gør julemåneden særlig. December
måned bør være nærværets og hyggens måned, hvor vi rykker sammen i familien og mærker hinanden.
Glædelig jul
Berit

Fakta:
Navn:
Indehaver af:
Ansat som:
Uddannelse:
Baggrund:
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Berit Pold Kallestrup Nielsen, 51 år
GRO - læring i praksis, pædagogisk konsulentvirksomhed
Lærer på Houlkærskolen
lærer, pædagog, leder, coach
blog - skribent, foredragsholder.
Har 5 teenagere i huset.
Har arbejdet i både daginstitutioner og skole.
Er tidligere rådgivende konsulent i Foreningen Gifted Children.

Der er altid rigtig mange Houlkær-borgere med ved juletræstændingen. I år foregår det den 28. november.

Juletræet tændes!
Torsdag den 28. november klokken 16.00
- under halvtaget ved bageren
Gå ikke glip af den hyggelige tradition her i Houlkær, når lysene i juletræet ved rundkørslen tændes første gang!
Vi mødes under bagerens halvtag til en halv times julehygge og fællesskab.
• Skolens og kirkens børnekor synger
• Årets konfirmander deltager og sælger juleting til fordel for julehjælpen her i Houlkær
• Vi tæller ned til tændingen og danser om træet
• Frivillige fra Boligselskabet serverer gløgg og saft og æbleskiver

Så kom og vær med – og kom i dejlig julestemning!
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Julemarked
Søndag d. 1/12
Kl. 10-14

I aktivitetshuset Odshøjvej 2 B
Der kan købes dekorationer, strik, kort
og mange andre spændende ting.
Der sælges æbleskiver, gløgg, kaffe/te og
sodavand.

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

Hvis du vil have en bod,
kontakt Charlotte Lund
tlf. 2460 3896
Vi glæder os til at se dig
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Julemarked
i Plejecenter
Kildehaven
Lørdag den 30. november holder Plejecenter
Kildehaven og Kildehavens Venner julemarked.
Markedet er åbent fra kl. 10.00 til 14.00 og
byder på følgende:
Boder med juleting m.m.
Julemanden kommer fra kl. 11.00 til kl. 13.00
Tombola med meget fine gevinster.
Cafeen vil være åben med salg af gløgg, æbleskiver, vafler, frikadeller og
kold kartoffelsalat.
Vi håber, at rigtig mange vil kigge forbi.
Overskuddet går ubeskåret til de mange arrangementer for plejecentrets
beboere f.eks. til underholdning - Richard Ragnwald har sunget julen ind to
gange, juleture til Sct. Mathias Centret med efterfølgende cafebesøg, fester
med middag og musik og sang. Sang og musik hver torsdag,
Derudover almindelig hygge i cafeen med lidt ekstra godt til kaffen, og
i øvrigt hvad Kildehavens Venner finder på for at gøre hverdagen lidt sjovere.

Vel mødt – vi glæder os til at se dig
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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
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Julen er hjerternes
og musikkens fest
Af Anne-Mette Myrhøj, Houlkær Bibliotek

Nu varer det ikke så længe, før det er jul. Vi glæder os til juletræet, pakkerne, den gode mad, et par ekstra
fridage og ikke mindst samværet med familie og venner.
Jeg sætter stor pris på det hele. Men mest af alt holder jeg af alle julens salmer og sange. Da jeg var barn,
blev der sunget både salmer og sange juleaften. Og der blev sunget meget – alt for meget, syntes jeg
dengang. Tålmodighed var ikke min største dyd, og gaverne lå jo og lokkede under træet.
Det var hårdt, når ”Et barn er født i Betlehem” skulle synges med samtlige ti vers, selvom den var god
og dejlig at synge med alle gentagelserne. For ikke at tale om ”Dejlig er den himmel blå”, som oprindeligt
havde 19 (!) vers. Vi nøjedes dog kun med de syv, der var i sanghæftet.
Vi sluttede altid af med ”Dejlig er jorden”, og det var smukt og skønt – ikke mindst fordi det var signalet
om, at gaverne snart måtte åbnes.
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Koncerter skaber juleglæde
I dag er vi ikke er så mange juleaften, så det er efterhånden blevet lidt småt med sangene. Til gengæld
giver jeg den gas hele december måned. Jeg hører julemusik i radioen og i bilen, og jeg synger gerne med.
Jeg opsøger de steder, hvor der er fællessang og koncerter f.eks. kammerkor, gospelkor og børnekor – det
hele er godt.
På Hovedbiblioteket i Viborg og i Stoholm Kultur- og Fritidscenter er der god mulighed for at komme i julestemning i år. I Viborg kan du glæde dig til en julekoncert søndag den 24. november kl. 14.00. Det er koret
Sødal Happy Singers, der kommer. Koret består af 40 kvinder, der synger gospel og julesange.
Lørdag den 7. december kl. 14.00 kommer Viborg Koret og synger julen ind. Det gør det med en buket af
de smukkeste danske og udenlandske julesange.
Lørdag den 14. december spiller Viborg Big Band swingende og jazzet julemusik, og søndag den 15.
december besøger de Stoholm Kultur- og Fritidscenter. Begge dage er det kl. 14.00, og der er fri entré.
Jeg kan godt lide at høre nogle af de værker, salmer og sange, der ikke er så kendte. ”Last Christmas”,
”Do they know it´s Christmas” og ”Mary´s boychild” har jeg hørt så rigeligt. Set i det lys, er det godt nok, at
det kun er jul én gang om året. Jeg vil nu alligevel glæde mig til julens særlige lydpotpourri og nyde julens
koncerter i samlet flok med mine kære.

Er du kreativ?
Udstil dine ting på
Houlkær Bibliotek
Har du lyst til at udstille dit håndarbejde, træarbejde, keramik eller noget helt andet på Houlkær Bibliotek?
Så send en mail til Sofie Ida Berggreen, soib@viborg.dk mærket ”Houlkær udstilling”. Fortæl lidt om dig
selv og det, du gerne vil udstille. Udstillingsmontren er aflåselig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Houlkær Bibliotek ønsker alle en rigtig glædelig jul
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Naturen kan blive bedre
Det mente deltagerne i en workshop den 22. november 2011, og de skrev 276 forslag til forbedringer.
På det grundlag udarbejdede Initiativgruppen Houlkær Borgerplan 2012 og 2016 for Naturområde Øst for
Paradis og:
• Natursporet Øst for Paradis, Houlkær-Tapdrup Kirkesti blev afmærket
• Elever i Houlkærskolen, Møllehøjskolen, Naturskolen og Overlund Skole samt på Viborg Gymnasium
og HF gav naturen et løft og fik nye kompetencer på Klostermarken
• 7 skilte med info om natur og naturpleje blev opsat på Klostermarken
• Madpakkehus, 2 shelters og bro i Granada blev bygget.
Vi kan også glæde os over, at kommunen er ved at udvikle en landskabsstrategi for Nørreådalen i samarbejde med Københavns Universitet og har bevilling til at undersøge muligheden for at gensno Nørreå.
I workshoppen var et af ønskerne netop; ”Vi skal have gensnoet Nørreå for at forbedre dyre- og planteliv.”
Nu skal planen opdateres til Borgerplan 2020 for Naturområde Øst for Paradis med fokus på:
• At bygge toiletter og feltstation i Granada i samarbejde med VGHF og Houlkærskolen
• At beskytte natur ved at opdatere og udvide fredningerne bl.a. med Klostermarken
• At øge biodiversitet på rabatter og grønne områder ved at høste græs til biogas og økologisk gødning
Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær
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Fakta :

åde med 12.000 borgere og ligger mellem
Øst for Paradis er et ca. 30 km2 stort omr
re Ringvej og Nørreå og omfatter bl. a.
Viborg-søerne og Tapdrup og mellem Nord
og Tapdrup.
Asmild, Bruunshåb, Houlkær, Rindsholm
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REMA 1000 NISSECUP

afholdes I Houlkærhallen
den 13.-15. december 2019

Traditionen tro afholder Houlkær IF igen i år Nissecup i
Houlkærhallen, så har du lyst til at komme og opleve den
gode (jule)stemning og se noget sjovt, godt og
spændende fodbold, så kig endelig forbi Houlkærhallen
3. weekend i december (13.-15. december)
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HOULKÆR IDRÆTSFORENING

TRÆNINGSTIDER
INDENDØRS 2019/2020
Hold

Årgang

Dag

Tidspunkt

Sted

Trænere

U10

2010

Tirsdag

16:00-17:00

Houlkærhallen

Morten/Clemens

U7

2013

Tirsdag

17:00-18:00

Houlkærhallen

Morten G/Dennis

U8

2012

Torsdag

16:00-17:00

Houlkærhallen

Peter/Rasmus

U11

2009

Fredag

17:30-19:00

Houlkærhallen

Pau/Thomas

U10 Piger

2009-2011

Mandag

17:00-18:00

Gymnasiehallen

Lene/Kristian

U9

2011

Mandag

18:00-19:00

Gymnasiehallen

Kristian

U12

2008

Lørdag

09:00-10:15

Gymnasiehallen

Benny

U6

2014

Lørdag

10:15-11:30

Gymnasiehallen

Jacob/Christian

U8 Piger

2012-2014

Torsdag

17:00-18:00

Multisalen

Lars/Per

Hold

Årgang

Dag

Tidspunkt

Sted

Trænere

U8

2012

Tirsdag

17:00-18:00

Kunstbanen

Peter/Rasmus

U10

2010

Torsdag

17:00-18:00

Kunstbanen

Morten/Clemens

U11

2009

Søndag

11:00-12:30

Kunstbanen

Pau/Thomas

Vi glæder os til at byde DIG velkommen
på et af fodboldholdene.
Opstart uge 43 (ugen efter efterårsferien)
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Læg godt mærke til disse unge mennesker. Det lokale Coop Crew-team. De har været underlagt en
stejl læringskurve i Houlkærs Fakta hen over efteråret. Tre mænd har holdt dem til ilden. De står ude til
højre og tæller projektleder fra Viborg Ungdomsskole, Nicolai Stensdal Munck (højre), butikschef Steffen
Jensen (midt) og Mikkel Rasmussen, cheftræner i distriktets Faktabutikker. Foto: Maiken Marie Dyrvig

Mange nye ansigter
i Fakta – for en tid
16 unge mennesker er hen over efteråret i lære i Fakta. De skal lære at blive gode til et fritidsjob –
så de kan blive gode til at gå i skole.
Af Maiken Marie Dyrvig

”Coop Crew – når fritid bli’r til fremtid”, er navnet på et nyt projekt, der blev skudt i gang i uge 43. Det bliver
prøvet af i 10 af landets byer, og Fakta i Houlkær er Viborgs repræsentant for projektet.
Coop Crews primære formål er at hjælpe 15-17-årige med at få et fritidsjob. Det hjælper nemlig på rigtig
meget at have et fritidsjob. Så simpelt er det i hvert fald ifølge forskningen, der viser, at unge med et
fritidsjob får bedre karakterer i skolen, har mindre fravær og kommer hurtigere i gang med en ungdomsuddannelse.
Forklaringen er den, stadig ifølge forskningen, at de ekstra timer, der bliver lagt i de unge menneskers
fritidsjob, giver dem struktur, større selvværd og en følelse af ansvar. Flere af de unge får øjnene op for, at
mange af de kompetencer, de har lært i skolen, rent faktisk kan bruges på arbejdsmarkedet, og dermed
kan de se værdien af at tage sig en uddannelse.
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Et stort projekt
Der er altså en dybere mening med det, når 16 unge hen over de sene efterårsuger skal i lære i Houlkærs
Fakta, og under blandt andet butikschef Steffen Nielsens sikre hånd skal lære væsentlige elementer som
kundeservice, påklædning, opfyldning og ageren i en forretning.
- Tænk, at være med til at motivere unge mennesker til at søge et fritidsjob og dermed måske påvirke deres
udvikling i en positiv retning. Jeg håber da, at de efter forløbet vil være klar til at søge et fritidsjob i Fakta.
Vi har hele tiden brug for gode folk.
Steffen Nielsen og hans Fakta er dog ikke alene om det. Nationalt set er Coop Crew et samarbejde mellem
Ungdomsskoleforeningen og detailkæden Fakta. Med en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond på
27.6 millioner kroner er de gået sammen om projektet, der skal sikre unge i 9. og 10. klasse en tættere
tilknytning til arbejdsmarkedet - og derigennem et større skoleengagement.
- Her i Viborg Kommune har vi nogle unge mennesker, som har brug for at komme ud og blive en del af
et arbejdsfællesskab og føle sig nyttige et sted. Når man har et fritidsjob, følger der et ansvar med, der
også kan bruges i mange andre sammenhænge, forklarer projektlederen på Viborgs Coop Crew, Nicolai
Stensdal Munck fra Viborg Ungdomsskole.
Coop Crew er et koncept, der langsomt og efter en fast plan bliver rullet ud i hele landet over de næste seks
år. I alt vil 3700 unge i 25 kommuner blive en del af projektet. Fakta i Houlkær er altså blandt de allerførste,
der tager imod konceptet – og de medfølgende unge mennesker.
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Studieorlov
og tænkepause
Af Kristine Jersin, sognepræst i Houlkær Kirke

Jeg er netop hjemvendt fra tre måneders orlov denne sommer med genopladte batterier og ny inspiration fra læsning.
Det har været en kæmpe gave at få muligheden for at træde ud af dagligdagens rutiner for en tid og
have tid til noget helt andet. Det er en mulighed, alle burde få en gang i løbet af et langt arbejdsliv – hvis
I spørger mig!
Mit læseprojekt denne sommer har handlet om forholdet mellem tro og kunst.
Jeg tog afsæt i tanker om, hvordan man kan tænke og tale om troen på Gud i dag i en verden, hvor det
videnskabelige sprog og tankesæt dominerer. For der er aspekter af verden og af vores liv, som ikke kan
rummes i den tænkemåde. Det er ikke alt, der kan beskrives udefra og objektivt.
I løbet af vores liv oplever vi alle sammen øjeblikke, hvor ”rummet udvider sig” for os – hvor vi oplever,
at vores helt almindelige verden lige pludselig bliver opfyldt af noget ”mere”, og det er, som om vi bliver
sat ud af verden for et kort øjeblik. Et klassisk eksempel er erfaringen af naturskønhed: hvor man går i
skoven og oplever at være en del af den større natur omkring én. Man oplever, at noget mere er på spil.
Disse erfaringer af noget ”mere” kan vi have hver især, og vi kan forstå hinandens erfaringer ved at
trække på vores egne. Det gælder også vores erfaringer med Gud. For Gud oplever vi netop i sådan
nogle øjeblikke, hvor rummet udvider sig for os, og noget mere er på spil.
Og her kommer kunsten ind i billedet. Kunsten viser os ikke bare verden, som den fremstår, men derimod verden, som den kan erfares. Et kunstværk formidler en oplevelse af noget ”mere”. Og dermed
hjælper kunsten vores opmærksomhed på vej, så verden kan åbne sig for os i alle sine mange facetter
- som et sted fyldt med ”mer-oplevelser” af skønhed og af betydning og af tro.
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AKTUELT FRA HOULKÆR KIRKE
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 3. dec.
Vi skal have det udfyldte skema tilbage senest tirsdag den 11. dec. kl. 12.00.
Julehjælp - hvordan kan jeg hjælpe?
Et andet sted i bladet skriver vi om, hvordan man kan søge julehjælp i kirken, men sådan kan vi kun skrive,
fordi nogle hjælper os med at hjælpe.
Man kan støtte arbejdet på mange måder. Vores konfirmander kommer rundt for at sælge lodsedler - julehjælpskassen får en 10’er for hver, så tag godt imod dem!
De samme konfirmander laver sten-engle og andet kunsthåndværk, som sælges ved juletræstændingsfesten og herefter fra kirken.
Vores nørklere har brugt året til at lave alt fra julepynt til hjemmestrikkede sokker - de ting sælges i våbenhuset fra 1. søndag i advent og fremad - så længe, der er noget at sælge af.
Vi håber også at få noget lotteri op at køre - og her vil det være skønt med nogle gevinster….
Hvis man er så uheldig ikke at mangle noget som helst, modtager vi også kontante gaver med tak.
Kort sagt: Alle har en mulighed for at deltage og at være med til at vise, at:
I Houlkær står vi sammen.
Minikonfirmand
Minikonfirmand er et undervisningstilbud til alle børn på 3. klassetrin.
Minikonfirmanderne mødes i kirkens lokaler onsdag eftermiddag fra kl. 14.15 til kl. 15.45. Første gang er
den 15. januar.
Minikonfirmandforløbet afsluttes med en gudstjeneste for hele familien søndag den 26. april kl. 10.30, hvor
minikonfirmanderne deltager i gudstjenesten på forskellig vis.
Tilmelding til minikonfirmand kan ske til sognepræsterne Kristine Jersin eller Lotte Martin Jensen.
Børn på Houlkærskolen vil modtage en indbydelse i december måned.
1. søndag i advent.
Holder vi, traditionen tro, en festlig gudstjeneste for at fejre, at vi går ind i det nye kirkeår og ind i adventstiden.
Dagen er særligt festlig, fordi spejderne kommer og tænder adventskransen, og fordi hele to af kirkens
kor - pigekoret og voksenkoret - medvirker.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe, og i våbenhuset vil der være mulighed for at købe julepynt og gaver
lavet af kirkens nørklegruppe og konfirmanderne. Pengene går til julehjælpen.
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Lucia
Fredag, den 13. december kl. 17.00
Velkommen til en stemningsfuld stund, hvor man vil kunne høre og se Houlkær Kirkes Pigekor og Houlkær
Spirekor gå luciaoptog i en kirke oplyst af levende lys. Korene vil synge for os, og der vil også være fortælling og fællessang.
Efterfølgende vil der være æbleskiver og kaffe/gløgg/saftevand.
Juleaften i Houlkær Kirke
Julegudstjeneste for børnefamilier
Juleaftensdag den 24. december kl. 11.00
En kort julegudstjeneste i børnehøjde med de kendte julesalmer, som børnene elsker og julefortællingen fortalt i
ord og billeder. Her kan selv de allermindste være med!
Efter gudstjenesten er der risengrød i våbenhuset.
Juleaftensgudstjenester kl. 13.00 – kl. 14.15 – kl. 15.30
Juleaftensdag, den 24. december, 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 kroner.
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!
Deltagelse i spisningen koster 60 kr. pr. person. Tilmelding nødvendig. Sidste frist er 28. december klokken
12.00.
ARRANGEMENTER
Sogneeftermiddag
torsdag, den 21. november kl 14.30
”Hvorfor var gaderne tomme?”
Foredrag om Leif Panduro ved Niels Jørgen Jensen, tidl. sognepræst og provst
Når Leif Panduros tv-spil blev vist i 70’erne og 80’erne, var
gaderne tomme for mennesker. Foredraget handler om Leif
Panduro, og om hvad det var, han kunne, som optog danskerne så meget. Faktisk er han stadig relevant for os danskere i
dag med sin kunst.
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Adventsfest
lørdag, den 30. november kl. 12.30
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 kroner at deltage.
Husk tilmelding til middagen senest fredag d. 22. 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 d. 29. november kl. 10.00 på tlf.: 42 83 40 27
Helligtrekongers vandring
onsdag, den 8. januar kl. 17.00
Vær med til at bære julen ud med en anderledes gudstjeneste for
hele familien. Vi vandrer i skumringen med fakler efter de tre konger
på deres rejse til Betlehem og hjem igen. Vi slutter inde i kirken, og
efter gudstjenesten hjælper vi hinanden med at gøre kål på fryserens
sidste æbleskiver.
Husk varmt tøj.
Sogneeftermiddag
torsdag, den 23. januar kl. 14.30
”Hospice Limfjord,” ved hospicechef Birte Markfoged.
Ophold på et hospice er et tilbud i vores sundhedsvæsen, hvor der er fokus på den lindrende behandling,
pleje og omsorg, når et menneske har en sygdom, som er uhelbredelig. Den professionelle indsats går
hånd i hånd med respekt for det enkelte menneskes særlige værdi, og der gives en medmenneskelig
omsorg, hvor de små og nære ting også tillægges betydning. Der er altid noget at gøre, ”når der ikke er
mere at gøre”.
Birte Markfoged fortæller om arbejdet på Hospice Limfjorden og de værdier, som det bygger på.
Sogneeftermiddag
torsdag, den 20. februar kl. 14.30
”Livet som bindestregsdansker”
Omtale: ”I år fejrer vi 100 års jubilæet for genforeningen! I den anledning vil Hannah K. Mogensen, sognepræst i Ulbjerg-Lynderup og Låstrup, fortælle om sin egen opvækst og sit liv i det danske mindretal i
Sydslesvig, og også om grænselandets historie. Hvordan er det at være dansk uden for Danmark? Hvordan
går det dem dernede?”
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Fastelavn
søndag, den 23. februar kl. 10.30
Festlig gudstjeneste for hele familien. Kom gerne udklædte!
Ved gudstjenesten deltager vinterens konfirmander og
Houlkærs grønne pigespejdere. Efter gudstjenesten skal
katten slås af tønden nede i kirkens kælder, og der er
fastelavnsboller til alle.
KONCERTER
Velgørenhedskoncert med Midtjysk Kammerkor
onsdag, den 4. december kl. 19.30
Koret synger kendte og nyere sange og salmer til advents- og juletiden. Der vil også være Christmas Carols,
en genre som efterhånden er blevet en uundværlig del af
en dansk julekoncert.
Der vil endvidere være fællessalmer, så publikum også
kan få lejlighed til at røre stemmen.
Midtjysk Kammerkor er dannet i marts 2011 og tæller ca. 22 rutinerede sangere, som kommer fra Viborg
og omegn. Koret ledes af Søren Birch, som udover at være dirigent for Midtjysk Kammerkor også er komponist og lærer på Løgumkloster Kirkemusikskole. Man vil kunne høre et par eksempler på Søren Birchs
komponistvirksomhed ved koncerten.
Kirkens organist Maja Simonsen medvirker ved koncerten, både som akkompagnatør og som solist.
Entréindtægten går ubeskåret til Houlkær Kirkes julehjælp.
Entré 50 kr.
Julelæsninger
søndag, den 15. december kl. 10.30
En stemningsfuld optakt til julen med ”De ni læsninger” og masser af sang og musik. Kirkens pigekor og
voksenkor medvirker ved gudstjenesten. Man vil blandt andet kunne høre Buxtehudes ”In dulci Jubilo” for
kor, to violiner, bas og orgel.
Læsningerne forestås af nogle af kirkens mange frivillige. Lotte Martin Jensen er liturg.
Syng julen ind
onsdag, den 18. december kl. 19.30
Vi synger julen ind sammen med Viborg Koret, Houlkær Kirkes
Voksenkor og Houlkær Kirkes Pigekor. Vi nyder alle de gode
julesange, både som korsang og fællessang. Der vil også være
en lille fortælling. En god mulighed for at komme i julestemning
og tage en pause fra hverdagens gøremål.
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Nytårskoncert med VoxBox og Sing4Fun
lørdag, den 11. januar kl. 15.00
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 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 34 fantastiske sangerinder og ledes af Pavlina Salehi og Anders Hjorth Nielsen. Repertoiret
er moderne popsange i op til 6-stemmige arrangementer.
Udover at korene vil synge sange fra hvert deres repertoire, har de også øvet på flere fællesnumre. Desuden vil publikum være med til fællessang, og 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.
Elektriske lydbilleder
søndag, den 2. februar kl. 19.30
Med repetitive rytmer og et dybt lydunivers skaber den unge
animator og musiker Mads Vadsholt meditative lydbilleder. Aftenen byder på minimalistisk musik med synthesizer og klaver, komplementeret med abstrakte animationer på kirkens
vægge.
Fri entré
FASTE BEGIVENHEDER
Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt for børn i førskolealderen med deres familier. Vi
lærer nogle sange, beder Fadervor og hører en historie.
Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs for alle i kirkens sognelokaler.
Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Der er ingen tilmelding.
Spaghettigudstjeneste er den første onsdag i måneden kl. 17.00
I januar måned er der Helligtrekongers vandring, så første almindelige spaghettigudstjeneste efter jul er
den 5. februar.
Babysalmesang
Når man synger for og med sit barn, formidles følelser af nærvær, ømhed og glæde på bedste vis. Disse
følelser er et væsentligt grundlag for et barns udvikling, og er i det hele taget livsnødvendigt for ethvert
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menneske at opleve uanset alder.
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne. De ca. 40 minutter går med
sange, og salmer. Vi synger, danser og bevæger os til salmer, da bevægelse som regel skaber glæde i
kroppen og giv energi og livslyst.
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 ca. den 3. 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 ser vi
dukketeater, og som regel er der også tid til at være lidt kreative.
Vi synger godnatsang, inden vi spiser, så man kan liste af, når man bliver træt. Det koster 10 kroner for
voksne og 5 kroner for børn at deltage. Vi mødes tirsdag den 21.1, tirsdag den 18.2 og tirsdag den 17.3.
Tilmelding til Hanne Flyvholm senest dagen før kl. 13.00 – gerne sms til 42834027 eller mail til hannehoulkaerkirke.dk.
Musikalsk legestue
Finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.30 til 10.30 i lige uger, dog ikke i skolernes ferier. 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 der imellem) sammen på en fornøjelig måde.
Det koster ikke noget at deltage, så er du dagplejer eller hjemmegående, er du meget velkommen til blot
at møde op, der er plads til flere.
Hvis du vil høre nærmere først, kontakt sognemedhjælper Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@
houlkaerkirke.dk.
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. Det koster 30 kroner at deltage
Vi mødes fredage i lige uger kl. 18.30 til ca. 21.30. Vi mødes den 10. og 24. januar, den 7. og 21. februar,
den 6. og 20. marts.
Yderligere information på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
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Studiekredsen
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.
Søndagsfrokost
Hyggeligt samvær efter gudstjenesten over en enkel frokost.
Pris for mad 10 kroner
Datoer: 19. januar, 9. februar og 1. marts

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER

Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk

FRISØR &
WELLNESS
BOOKING 86673630
RANDERSVEJ 66F 8800 VIBORG

Velkommen i vores hyggelige salon for hele familien
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Gudstjenesteliste
17. nov.
24. nov.

Højmesse – 22. s. e. Trinitatis
Højmesse – s. s. i kirkeåret

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin

1. dec.
8. dec.
15. dec.
22. dec.
24. dec.

25. dec.
26. dec.
29. dec.
30. dec.

Højmesse – 1. s. i advent
Højmesse – 2. s. i advent
Højmesse – 3. s. i advent
Højmesse – 4. s. i advent
Kl. 11 Familiegudstjeneste
kl. 13 Juleaftens gudstjeneste
kl. 14.15 Juleaftens gudstjeneste
kl. 15.30 Juleaftens gudstjeneste
Højmesse – 1. juledag
Højmesse – 2. juledag
Højmesse – Julesøndag
Gudstjeneste til Nytårsaften (kl. 23)

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen

5. jan.
12. jan.
19. jan.
26. jan.

Højmesse - Helligtrekonger
Højmesse - 1. s. e. Helligtrekonger
Højmesse - 2. s. e. Helligtrekonger
Højmesse - 3. s. e. Helligtrekonger

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen

2. feb.
Højmesse – s. s. e. Helligtrekonger
9. feb.
Højmesse – Septuagesima
16. feb.
Højmesse – Seksagesima
23. feb.
Højmesse – Fastelavn
		

Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin og
Lotte Martin Jensen
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www.houlkaerkirke.dk
Kontaktoplysninger:
Kbf. sognepræst Kristine Jersin
Træffes i kirken tirsdag kl. 10.00-11.00
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
MobilPay 66080

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…
21/11 kl. 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

28/11 kl. 16.00

Juletræstænding

Houlkær Bageri

30/11 kl. 10

Julemarked

Plejecenter Kildehaven

30/11 kl.12.30

Adventsfest

Houlkær Kirke

1/12 kl. 10-14

Julemarked

Aktivitetshuset

4/12 kl. 19.30

Velgørenhedskoncert Midtjysk Kammerkor

Houlkær Kirke

18/12 kl. 19.30

Syng Julen ind

Houlkær Kirke

13/12 kl. 17.00

Luciaoptog

Houlkær Kirke

13-15/12

Nissecup

Houlkærhallen

31/12 kl. 19.00

Nytårsaften

Houlkær Kirke

8/1 kl. 17.00

Helligtrekongers vandring

Houlkær Kirke

11/1 kl. 15.00

Nytårskoncert med VoxBox og Sing4Fun

Houlkær Kirke

23/1 kl. 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

2/2 kl. 19.30

Koncert ”Elektriske lysbilleder”

Houlkær Kirke

20/2 kl. 14.30

Sogneeftermiddag

Houlkær Kirke

23/2 kl. 10.30

Fastelavnsgudstjeneste

Houlkær Kirke
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