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INITIATIVGRUPPEN HOULKÆR

”Benarbejde” kræver hjælp
Initiativgruppen Houlkær håber i løbet af 2014 at få tilknyttet en langtidsledig,
som med akademisk systematik kan være med til at afdække
samarbejdsmulighederne ”Øst for Søerne”
Et mere formaliseret samarbejde med de
øvrige lokalsamfund ”Øst for Søerne” har
længe stået højt på ønskelisten i Initiativgruppen Houlkær.
Men er dét overhovedet en idé, som vækker
genklang hos institutionerne og foreningslivet i Overlund, Tapdrup og Bruunshaab?
Det håber Initiativgruppen i løbet af 2014
at få afklaret via en midlertidig ansættelse
af en arbejdsløs akademiker i jobtilbud.
I et konstruktivt samspil med Jobcenter
Viborg har Initiativgruppen allerede haft
én konkret – og stærkt motiveret - kandidat i kikkerten, men den pågældende så sig
desværre nødsaget til at springe fra igen,
inden samarbejdet for alvor kom i gang.
Dét har midlertidigt sat projektet en smule
i stå, konstaterer skoleinspektør Ole Birch,
som på Initiativgruppens vegne har stået
for kontakten til det kommunale jobcenter.
- Men før eller siden i 2014 skal vi nok
komme i gang. Det er jeg ret sikker på - på
baggrund af de overvejende positive reaktioner, jeg indtil videre har fået på idéen,
tilføjer han.
Når det hidtil mest er blevet ved snakken
om et mere sammentømret lokalt fællesskab ”Øst for Søerne”, hænger det i høj
grad sammen med, at ingen i Houlkær på frivillig basis - har kunnet afse tid til
at tage kontakt med relevante samarbejdspartnere syd for Randersvej.
Det er – kort fortalt – dette omfattende
”benarbejde”, som Initiativgruppen Houl4

kær nu i stedet håber at kunne engagere en
arbejdsløs akademiker til at udføre.
I løbet af en fire måneders projektansættelse er det tanken at vedkommende – med
akademisk systematik - skal afdække samarbejdsmulighederne i området ”Øst for
Søerne”.
Med henblik på at der så måske efterfølgende kan etableres et egentligt, lokalt
samarbejdsforum i stil med Initiativgruppen Houlkær – blot i en lidt større geografisk skala.
- Vi har efterhånden i Houlkær mange
års erfaring i at samarbejde på tværs af
institutionerne og foreningslivet – og det
er nogle af disse positive erfaringer, vi nu
også gerne vil forsøge at udbrede til resten
af området ”Øst for Søerne”. Forudsat altså
at interessen er gengældt i Overlund, Tapdrup og Bruunshaab.
- Og under alle omstændigheder vil det
være af stor værdi – én gang for alle – at
få undersøgt mulighederne til bunds, så vi
i fremtiden ved lidt mere om, hvor vi står,
fremhæver Ole Birch.

INITIATIVGRUPPEN HOULKÆR

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
i Initiativgruppen Houlkær
26.2.14 kl. 19.00 på Houlkærskolen
I forbindelse med mødet vil initiativprisen Houlkær blive uddelt.
Repræsentantskabsmødet afholdes i henh. til §8 i gruppens vedtægter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for årets virksomhed
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse
Budget for 2014
Valg af medlemmer, samt suppleanter til bestyrelsen
valg af revisor samt revisorsuppleant
Indkomne forslag
Evt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være
formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
Venlig hilsen
Formand for bestyrelsen
Carsten Marcussen, Hedelyngen 77
Bestyrelsen opfordrer Houlkærs foreninger, grundejerforeninger, institutioner
og andre med interesse for områdets udvikling til at deltage.

5

AKTUELT I OMRÅDET

Houlkær på Facebook
Kun fantasien sætter i realiteten grænser for, hvad ny lokal Facebook-side
med tiden vil kunne udvikle sig til
En fælles ”paraply” for alle hjemmesider i
Houlkær-området.
Det var oprindeligt visionen, da Initiativgruppen Houlkær i 2009 besluttede at
relancere www.houlkarportalen.dk, men
sagt ligeud og uden omsvøb: Den ambition
er det aldrig for alvor lykkedes at opfylde.
Skal man i dag danne sig et fuldstændigt
overblik over, hvad der sker i Houlkær, er
www.houlkaerportalen – ret beset – kun en
af mange indgange på nettet. Og meget
naturligt er besøgstallet derfor også stærkt
svingende. Trods Houlkær Nyt-redaktionens sporadiske bestræbelser på at holde
hjemmesiden så nogenlunde opdateret
med lokale nyheder, reportager og serviceoplysninger.
Hvordan retter man så op på dét – i en situation, hvor antallet i årlige Houlkær Nytudgivelser – af økonomiske hensyn - bliver
skåret ned fra fem til fire, og hvor behovet for en løbende vekselvirkning mellem
trykte og digitale Houlkær-informationer
således fremover bliver endnu mere udtalt?
Tjah. I Initiativgruppen Houlkær er konklusionen blevet, at tiden nu vist må være inde
til, at Houlkær ”går på Facebook”.
I al stilfærdighed har Houlkær her i starten
af 2014 fået sin egen Facebook-profil ”Os i
Houlkær” – i håb om, at den måske i fremtiden kan blive det fælles samlingssted for
lokale, digitale nyheder, som www.houlkaerportalen.dk aldrig for alvor har udviklet
sig til.
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Lokalt overblik
I første omgang sker der ingen ændringer
med www.houlkaerportalen.dk – som konsekvens af de nye Facebook-tider.
Det eneste nye er i realiteten, at der kommer
til at optræde et link på Facebook-siden,
hver gang der bliver lagt nyt indhold på
www.houlkaerportalen.dk
Således at man som Houlkær-borger
løbende kan holde sig orienteret om udviklingen på hjemmesiden – blot ved at gå ind
og ”like” Facebook-siden ”Os i Houlkær”.
Tilsvarende kan man så håbe, at også andre
aktører i lokalområdet vil benytte sig af
muligheden for at lægge links – og indhold
i øvrigt - ind på Facebook-siden.
På den måde skulle ”Os i Houlkær” – i
hvert fald i teorien – gerne være med til at
give et mere fuldstændigt billede af, hvad
der aktuelt sker i området. Og af at aktivitetsniveauet måske i virkeligheden er langt
større, end man som Houlkær-borger i det
daglige går og forestiller sig.
Mange muligheder
På længere sigt er det i realiteten kun fantasien, der sætter grænser for, hvad den
fælles Facebook-side kan udvikle sig til.
Kunne ”Houlkær på Facebook” eksempelvis
fungere som en slags idebørs, hvor lokalbefolkningen kan komme med konstruktive
input til, hvordan der igen kan skabes liv
i Houlkærcenteret – eller i Houlkærhallens
cafeteria?

AKTUELT I OMRÅDET
Kunne Facebook-siden fungere som lokal
formidlingscentral for alt lige fra barnepiger til bridgemakkere, spisevenner og
brugte barnevogne?
Eller kunne den måske være et nyttigt
kommunikationsredskab i forbindelse med
rekrutteringen af lokale frivillige til det
forestående naturlegeplads-projekt i Granada-skoven?
Ja, det kunne den givetvis – men det vil
i så fald kræve, at nye kreative kræfter i
lokalområdet bliver involveret i udviklingen
af Facebook-siden.
Kræfter, som også er parate til at holde
løbende øje med Facebook-siden – så det
sikres, at det fælles kommunikationsforum
nu også udvikler sig i den ønskede retning.
Eventuelle interesserede bedes allerede nu
henvende sig til Houlkær Nyt-redaktør Kim
Juhl Andersen på mail-adressen kimjuhla@
gmail.com - eller via en besked på Facebook.

Det gælder både, hvis man som lokal forenings- eller institutionsrepræsentant
gerne vil have mulighed for at lægge indhold ind på Facebook-siden.
Eller hvis man er en rigtig ”Facebookhaj”, der gerne vil være med til at sætte et
endnu tydeligere aftryk på den nye fælles
Facebook-side.
Viser interessen sig at være tilstrækkeligt stor, kan det måske oven i købet give
mening at holde et møde, hvor ideerne kan
få frit spil.
Nu er det første, afgørende skridt i hvert
fald taget.
Så må tiden vise, om ”Os i Houlkær” blot
skal være en slags samlet nyhedsoversigt
over, hvad der sker i lokalområdet – eller
om Facebook-siden gradvist kan udvikle
sig til en decideret lokal markedsplads for
udveksling af informationer, meninger og
gods af mere håndgribelig karakter.

Flyvende start for ”Os i Houlkær”
Allerede i løbet af fire døgn havde Facebook-siden rundet de første 200 ”likes”
Det er sjældent, man kan sidde og glæde
sig over en totalt fejlslagen strategi – men
dét er der i høj grad grund til, når det handler om Facebook-siden ”Os i Houlkær”.
Da ovenstående artikel blev skrevet, var forventningen – som det fremgår – at det nye
Houlkær-site skulle leve sit eget, stille liv i
den første måneds tid – og at dét først for
alvor skulle introduceres i dette nummer af
Houlkær Nyt.

Sådan kom det imidlertid – langt fra – til
at gå. Næppe var Facebook-siden oprettet,
før ”synes godt om”-tilkendegivelserne ad
uransagelige veje begyndte at strømme ind,
og i skrivende stund – små to uger efter,
at Facebook-sitet åbnede – har antallet af
”likes” nu passeret de 320.
Som en klar indikation af hvilke spændende perspektiver, den nye Facebook-side
åbner – hvis vi ellers lokalt formår at gribe
– og udnytte – mulighederne.
7

AKTUELT I OMRÅDET

Brobygning på et medmenneskeligt plan
Hasna Fahoum(51) har som bydelsmor fast ugentlig træffetid på Houlkær Bibliotek
- Det handler helt enkelt om at række en
hånd frem – og vise de udenlandske kvinder
en vej ud af isolationen og ind i det danske
samfund. Og får vi ellers succes med dét,
er der ingen tvivl om, at vi kan være med
til at forebygge en hel masse problemer på
længere sigt.
Ordene kommer fra 51-årige Hasna
Fahoum, der siden august i fjor har fungeret som en slags ”lokal forpost” for den lille
multikulturelle flok af kvindelige frivillige,
som tilsammen går under navnet ”Bydelsmødre i Viborg”.
Hver tirsdag fra kl. 14.30 til 15.30 har
Hasna fast træffetid på Houlkær Bibliotek
– sideløbende med at der også er åbent i
bibliotekets lektiecafé.
Og den engagerede bydelsmor nøjes ikke
bare med at sidde afventende og tilbagelænet i sit lille ”hyggehjørne” på biblioteket.
Hun er heller ikke bleg for selv at være
opsøgende, når hun med jævne mellemrum ”spotter” en ny familie, der måske
kunne have brug for et godt råd – eller en
hjælpende hånd til at finde vej gennem
den danske ”papirjungle”.
- Det kan være et barn, der sidder ved en af
bibliotekets computere, som jeg opfordrer
til at gå hjem og fortælle om min – og
bydelsmødrenes – eksistens. Eller det kan
være en tøvende mor, der ledsager sine
børn til lektiehjælp.
- Min erfaring er, at langt de fleste reagerer
positivt, når de oplever, at der rent faktisk
er nogen, der gerne vil hjælpe dem med
8

at blive lidt bedre integreret i det danske
samfund.
- Og hvordan skal de ellers også komme til
at føle sig hjemme i Danmark – hvis ikke
der er nogen, der er parate til at vise dem
vejen, erklærer Hasna Fahoum.
Respekt for frivilligheden
Hasna Fahoum ved selv – om nogen – hvad
det vil sige at skulle forsøge at falde til i
nye omgivelser.
Trods sin palæstinensiske baggrund har
hun aldrig selv boet i Gaza-striben eller på
Vestbredden.
Derimod er hun født og opvokset i Damaskus i Syrien. Hun har studeret engelsk litteratur på universitetet i Bagdad i Irak – og
har i øvrigt arbejdet som lærer i Kuwait
og som PR-medarbejder på et hospital
i Jordan, inden hun for 16 år siden kom
til Danmark, hvor hendes mand har boet
og arbejdet gennem en endnu længere
årrække.
Modsat så mange andre nydanske kvinder
er Hasna Fahoum således ikke havnet i
Danmark af nød.
Hun kunne i princippet – stille og roligt –
have fundet sig til rette med en rolle som
hjemmegående husmor. Uden at nogen
givetvis ville have taget anstød af dét.
Men med sin brede uddannelsesmæssige
og personlige baggrund fra Mellemøsten
nåede Hasna Fahoum gradvist frem til, at
hun nok alligevel havde en smule mere at
tilbyde.
- Jeg har altid haft stor respekt for det
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store, frivillige arbejde, der udføres her i
Danmark – og det førte i første omgang til,
at jeg meldte mig som frivillig i aktivitetscentret på Kildehaven.
- Senere fik jeg øjnene op for det store frivillige arbejde, der udføres i lektiecaféen
på Houlkær Bibliotek. Og dét har så igen
ført til, at jeg for et par år siden meldte
mig til at være bydelsmor, fortæller Hasna
Fahoum.
Mere intimt i Houlkær
Efter at være blevet færdiguddannet som
bydelsmor – et forløb, der i alt strakte sig
over 14 uger i foråret 2012 - havde Hasna
Fahoum i en periode fast træffetid på
hovedbiblioteket i Vesterbrogade.
Det blev dog aldrig den helt store succes,
erkender hun.

- Hovedbiblioteket var nok i virkeligheden
lidt for stort og uoverskueligt. I hvert fald
var det ikke særlig nemt at få kontakt med
de familier, vi som bydelsmødre gerne vil
være med til at hjælpe.
- Efter at vi i august flyttede vores faste
træffetid til Houlkær Bibliotek, går det
betydeligt nemmere. Her er det hele lidt
mere intimt, og dét gør det også betydeligt
lettere at få en dialog i gang, fremhæver
Hasna Fahoum.
Med sin arabiske baggrund kan hun kommunikere med nydanskere fra stort set hele
Mellemøsten. Herunder bl.a. det voksende
kontingent af syriske flygtninge, som indtil
videre er endt i Midtjylland – på deres flugt
fra borgerkrigen i hjemlandet.
Ind imellem sker det dog også, at Hasna
Fahoum støder på nydanskere, som hun

Hver tirsdag fra kl. 14.30 til kl. 15.30 har Hasna Fahoun fast træffetid på biblioteket
i Houlkær. Som repræsentant for Bydelsmødrene i Viborg.
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ikke umiddelbart er på sproglig bølgelængde med.
- Men så har jeg jo heldigvis alle de andre
bydelsmødre at trække på. Udover Palæstina har vi bl. a. også bydelsmødre fra Iran,
Afghanistan, Sri Lanka, Somalia og den
kurdiske del af Tyrkiet, pointerer hun.
Ikke kun for nydanskere
Hasna Fahoum undgår – så vidt det overhovedet er muligt - at tale om religion og
politik i forbindelse med sit frivillige rådgivningsarbejde.
- Det er som oftest kun med til at skabe
barrierer, som hun nøgternt udtrykker dét.
For Hasna handler det primært om at
hjælpe de nye indbyggere i Houlkær til en
bedre forståelse af de mange nye indtryk,
der møder dem i Danmark – og senest
er hun også blevet kontaktet af en af de
lokale daginstitutioner, der gerne vil have
hende til at bistå med integrationen af et
nyt barn i børnehaven.

- I det hele taget er arbejdet som bydelsmor
langt fra kun begrænset til den faste træffetid på biblioteket.
- Jeg bliver også løbende kontaktet af
kvinder, der har brug for et godt råd. Enten
telefonisk eller via sms, fortæller Hasna
Fahoum.
Formålet med det hele er – overordnet set –
at være med til at bygge bro mellem ”gammeldanskere” og nydanskere.
Og Hasna Fahoum kunne i den forbindelse godt tænke sig, at der var endnu flere
etnisk danske kvinder, der bakkede aktivt
op om bydelsmødrenes arbejde i Houlkær –
og i Viborg-området i øvrigt.
- Ikke bare er det en vigtig forudsætning
for, at vi andre kan blive bedre til at tale
dansk: At vi omgås nogle, der taler sproget
korrekt.
- Jeg fornemmer virkelig også, at der hos
mange nydanskere er et udtalt behov for
at lære danskerne at kende på et mere personligt plan, fastslår Hasna Fahoum.

Bydelsmødre i Viborg
Bydelsmødre i Viborg er en gruppe af frivillige kvinder, der støtter andre kvinder i at
styrke sig selv, deres børn og deres familier.
Gruppen tæller ni forskellige nationaliteter og blev oprindelig etableret som et to-årigt
projekt. Forankret på Viborg Bibliotekerne og med bibliotekar Kirsten Nørgaard som
projektleder.
Siden december har Bydelsmødre i Viborg haft status som en forening med Lisbeth
Etzerodt som formand, Güler Yagci som næstformand og Lotte Broder Jørgensen som
kasserer.
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Naturen i fokus
i Hedely og Hobbitten
I den ene børnehave piblede dét – i den anden puslede dét
Børnehaverne ”Hedely” og ”Hobbitten” har
i de seneste måneder haft fokus på naturen.
I Hedely piblede det. Dryppede, strømmede, fossede. Institutionen havde valgt
vand som tema, og vand viste sig hurtigt at
være mange ting.
For de ældste børn i børnehaven blev
temaet skudt i gang med en udflugt til
Kappeldalen ved Hald Sø. Med bus, madpakker og al deres overmod drog børnene
af sted for at springe lige på hovedet i. Det
var koldt, men de kom i. På en senere tur
drog de hele midtbyen rundt på jagt efter
springvand, der jo også er vand.
På legepladsen byggede de deres helt eget
vandkanalsystem. En stabel tagrender, der
bare skulle kasseres længere nede af vejen,
blev hentet til børnehaven, og så gik børnene ellers i gang med at lave et sindrigt
system af kanaler. Det gav gennemblødte
børn, men også meget, meget begejstrede
børn.
Indenfor i børnehaven blev der lavet måger
af garn, skibe af avis og træ, og tusind
andre ting, der relaterede til vand på den
ene eller den anden måde. Så når vandet
var erfaret på egen krop i søen og systemet
af kanaler på legepladsen, snakkede børn
og pædagoger videre og omsatte viden og
erfaringer til andre medier og materialer.
Og kulturelt nærmede de sig emnet fra lige
så mange sider. De sang, rimede og rem-

sede, klippede og klistrede. En yndlingssang for de mindste i ”Hedely” blev hurtigt
den, hvor man midtvejs må råbe: FØJ, ET
VEJR! Og det dryppe, dryp, dryppede hver
dag til samling, når regnen piblede i en
anden yndlingssang.

Et sindrigt system af vandkanaler var det
helt store hit i Børnehaven Hedely. Vandkanalerne var lavet af tagrender, der skulle
smides ud, og børnene var selv med til at
bygge dem.
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AKTUELT I OMRÅDET
Mylder af mus
I Hobbitten puslede dét. Her var der nemlig
fokus på mus – et tema, som hurtigt viste
sig at fange alle, lige fra de mindste i vuggestuen til de største i børnehaven. Mus
kan alle forholde sig til, fandt børnene ud
af – og der er lige så mange måder at se
mus på, som der er måder at se vand på.
I Hobbitten drog børnene ud for at finde
musehuller i naturen tæt på. De satte
også fælder op for at fange mus, og da
det ikke lykkedes, tog de i dyrehandlen og
købte mus. Midt i det store fælleslokale
blev der indrettet et musebo, og fem små
mus pilede rundt. Indtil der var 12. For mus
får jo unger. Og der kom 11 mere. Der var
mange mus i Hobbitten!
Børnene gik naturvidenskabeligt til værks
og fandt ud af, at musen er et pattedyr,
at den spiser nødder, agern, ost og spegepølse, at den har snude, hale, knurhår, klør,
pels og små ører. Og de omsatte musen til
genbrugsmaterialer og papmache, så de
fik skabt hver deres lille mus og to store

fællesmus, der nu hænger i børnehavens
garderobe. Som i Hedely interesserede børnene i Hobbitten sig også for deres emne
i en kulturel kontekst. De sang, rimede og
remsede om mus til alle deres samlinger.
Og hele historien blev sluttet af med besøg
af naturvejledere fra Naturskolen, der tog
børnene med ud i naturen i nærområdet
og fandt flere musespor sammen med dem.

Mus spiser ost. Det fandt børnene i Hobbitten ud af, da de undersøgte det lille dyr
nærmere i forbindelse med naturtemaet.
Så de store mus af papmache, de lavede
sammen, skulle naturligvis også have ost.

To institutioner bliver til ét børnehus
Børnehaverne Hobbitten og Hedely fik 7.
januar i år fælles navn. Sammen hedder
de to institutioner nu ”Lyngens Børnehus
Houlkær”.
De to daginstitutioner har gennem en
årrække haft fælles leder, og fremover
bliver fællesskabet udvidet. Men primært
på det administrative plan, fortæller leder
Evan Mark.
- Vi får ét budget og fælles indskrivning for
eksempel, siger han.
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- Men i forhold til dagligdagen er der ikke
meget, der ændres. Det er stadig to institutioner på hver sin adresse, og børn og
forældre kommer ikke til at mærke noget
til det, tilføjer han.
Det nye navn står medarbejderne bag.
Hedely ligger på Klokkelyngen og Hobbitten på Hedelyngen, så derfor foreslog
medarbejderne ”Lyngens Børnehus”. Og et
Houlkær blev tilføjet.

BOLIGSELSKABET VIBORG

Ungdommens nye,
lokale ”støttepille”

Opslagstavlen bugner allerede af idéer hos Rikke May Kristthorsson
– nyansat projektmedarbejder i Houlkær med særligt fokus på børnene og de unge
Hun er uddannet journalist.
Hun har udgivet sin egen børne- og ungdomsbog om en af Danmarkshistoriens
største tænkere: Søren Kierkegaard.
Og senest er hun – til en vis overraskelse
for sig selv – blevet ansat som boligsocial
”blæksprutte” i Houlkær. Med børn og
unge som sit særlige fokusområde.
- Indtil jeg første gang hørte om stillingen
her i Houlkær, vidste jeg dårligt nok, hvad
boligsocialt arbejde var for noget.
- Og det er aldrig sådan, at jeg for mig
selv har gået og tænkt, at dét kunne jeg da
måske også beskæftige mig med, lyder det
ærligt fra 44-årige Rikke May Kristthorsson, der som nyansat i Det Boligsociale
Fællessekretariat på Odshøjvej har afløst
Kirsten Mahler som projektmedarbejder i
Boligselskabet Viborgs tre lokale afdelinger: Houlkærvænget, Houlkærparken og
Nørresøparken.
Fire år er en evighed
Rikke May Kristthorsson var dårligt nok
blevet færdiguddannet fra journalisthøjskolen i Århus i 1997, før hun gjorde op
med sig selv, at det ikke var journalistik og
journalistmiljøet, hun ville bruge resten af
sit liv på.
I stedet rejste hun til Island, hvor hun i seks
år underviste i dansk på universitetet i Reykjavik – samtidig med at hun også fandt

kærligheden og hentede sig sit islandskklingende efternavn.
Siden 2004 har Rikke May Kristthorsson,
hendes mand og de tre børn, der er kommet
til undervejs, haft fast base i Viborg.
Med udgangspunkt herfra har Rikke skrevet
sine egne historisk baserede fortællinger og
har i det hele taget arbejdet projektorienteret med kultur i bred forstand. I en periode
bl. a. som projektmedarbejder på Animationsværkstedet i Viborg.
På den baggrund kan det heller ikke på
nogen måde afskrække Rikke May Kristthorsson, at hun som boligsocial projektmedarbejder i Houlkær foreløbig kun er
sikret ansættelse i en fire-årig periode.
- For mig, der ellers har været vant til at
hoppe fra projekt til projekt, er fire år noget
nær en evighed.
- Og i virkeligheden tror jeg slet ikke, jeg
ville egne mig til at være ansat på den
samme arbejdsplads gennem en længere
årrække.
- Ideer, udvikling – og i det hele taget dét
at få nye ting til at ske. Det er langt mere
mig, erklærer hun.
”Her finder vi ud af det”
Som mor til to fodboldglade drenge i en af
Viborgs konkurrerende fodboldklubber har
Rikke May Kristthorsson ved flere lejligheder stået og heppet i Houlkærhallen.
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Men derudover var det – indtil for et års tid
siden – uhyre begrænset, hvad hun kendte
til Houlkær-området, erkender hun.
Dét blev der effektivt rettet op på, da Rikke
May Kristthorsson i skoleåret 2012/2013
blev ansat som årsvikar på Houlkærskolen.
Som led i et landsdækkende undervisningsprojekt med støttelærere på 6. klassetrin.
- Via mit arbejde på skolen fik jeg et spændende indblik i dét, der i mine øjne er med
til at gøre Houlkær-området til noget helt
unikt: Mødet mellem børn fra snart sagt
alle samfundslag – og så dét, at dette
møde dagligt ser ud til at lykkes.
- En stor del af hemmeligheden ligger - for
mig at se – i den ”Her finder vi ud af det”mentalitet, som på en eller anden måde
hviler over hele skolen.
- Og i det hele taget – ja, så var Houlkærskolen bare et fantastisk sted at være,
opsummerer Rikke May Kristthorsson.
Bugnende opslagstavle
For Rikke May Kristthorsson faldt det
derfor også naturligt at tage udfordringen
op, da der i forlængelse af vikariatet på
Houlkærskolen pludselig viste sig mulighed
for at fortsætte arbejdet med ungdommen
i Houlkær-området.
Som boligsocial projektmedarbejder – med
særligt fokus på børnene og de unge – skal
Rikke May Kristthorsson sammen med projektleder Tonie Holmberg være med til at
iværksætte nye initiativer og aktiviteter,
som over i de kommende tre-fire år forhåbentlig kan være med til at gøre Houlkær
til et endnu bedre sted at vokse op.
Og allerede på nuværende tidspunkt nærmest bugner opslagstavlen på 2. sals-kontoret på Odshøjvej af ideer:
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Om uddannelse af et korps af lokale
”brandkadetter”. Om lektiecaféer og rekruttering af ”voksenvenner”. Og om hjælp til
at finde fritidsjob, der kan være med til at
supplere lommepengene.
For nu blot at nævne nogle af de mest iøjnefaldende af de projekter, der har udsigt
til at blive sat i værk her i løbet af 2014.
- Via mit arbejde på Houlkærskolen kendte
jeg i forvejen mange af børnene her i
området, og jeg ser frem til – i løbet af
de kommende fire år – at lære dem endnu
bedre at kende.
- Det bliver både udfordrende – men også
kanonspændende, forudser en forventningsfuld Rikke May Kristthorsson.

Som boligsocial projektmedarbejder – med
særligt fokus på børnene og de unge – skal
Rikke May Kristthorsson (th) sammen med
projektleder Tonie Holmberg (tv) være med
til at iværksætte nye initiativer og aktiviteter, som over i de kommende tre-fire år forhåbentlig kan være med til at gøre Houlkær
til et endnu bedre sted at vokse op.
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Børn med til at prioritere
legeplads-midler
Input fra workshops og spørgeskemaer skal være med til at højne børnevenligheden i
Houlkærvænget
Udendørs fitnessredskaber, en afmærket
løbesti, trampoliner, en interaktiv fodboldmur – og måske også et lille aflukke med
kæledyr og andre 4H-aktiviteter.
Det er bare et lille udpluk af de børnevenlige idéer, der netop nu er spil – i forbindelse med den forestående, omsiggribende
renovering af Houlkærvænget.
Og ideerne er vel at mærke ikke bare fostret
af de voksne på Boligselskabet Viborgs
byggekontor.
Børnene og de unge i Houlkærvænget har
også aktivt været taget med på råd – via en
række workshops og en større spørgeskemaundersøgelse i området.
- Og man kan bestemt ikke beskylde børnene for bare at gå efter kage og saftevand.
- De børn, der er mødt frem til de forskellige workshops, er virkelig gået seriøst til
sagen. Samtidig med at de også har været
utroligt realistiske i deres forestillinger om,
hvad der kan – og hvad der ikke kan lade
sig gøre, lyder det anerkendende fra projektleder Tonie Holmberg, som sammen
med projektmedarbejder Rikke May Kristthorsson har stået for indsamlingen af
input fra de i alt næsten 300 børn i Houlkærvænget.
En øvelse i demokrati
At drengene i bebyggelsen synes, det kunne
være sejt med en interaktiv fodboldmur,
var måske nok til at forudse på forhånd.

Og at mange piger prioriterer udendørs
fitness-redskaber højt, er næppe heller den
helt store overraskelse.
Mere uventet er det måske, at så forholdsvis
mange af kvarterets børn har peget på, at
det kunne være rart med nogle flere bænke
og borde, hvor forældrene kan opholde sig,
mens deres børn boltrer sig i forskellige seje
legeredskaber.
- Havde du spurgt os på forhånd, var det
nok ikke ligefrem et af de forslag, vi havde
set komme, nævner Tonie Holmberg og
Rikke May Kristthorsson.
Generelt er der blandt børnene stor enighed om, at det store grønne område midt
i Houlkærvænget kan udnyttes langt bedre
end i dag, hvor aktivitetsmulighederne –
groft sagt – begrænser sig til en fodboldbane og en – i øvrigt – ganske populær
svævebane.
Denne klare melding lader de to boligsociale
projektmedarbejdere nu gå videre til folkene på byggekontoret, som skal stå for
den videre udmøntning af helhedsplanen
for området.
- Og håbet er naturligvis, at vi om et par år
står med nogle udeområder, som børnene
kan sige: Dem har vi – og vores kammerater i Houlkærvænget - været med til at
sætte vores personlige præg på.
- I den forstand er der i realiteten tale om
et lærestykke i beboerdemokrati, og visionen er da også, at processen på længere
15
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sigt skal munde ud i et egentligt børneråd
for Houlkærvænget.
- Et forum, vi som voksne også vil kunne
trække på i forskellige andre sammenhænge, forklarer Tonie Holmberg.
En målestok for succes
Samtidig er det også tanken, at spørgeskemaundersøgelsen blandt de 6-18 årige i
Houlkærvænget skal fungere som en slags
målestok for den boligsociale indsats, som
i de kommende tre-fire år bliver udført af
medarbejderne i det Det Boligsociale Fællessekretariat.
Når der om fire år bliver gennemført en tilsvarende undersøgelse, vil det forhåbentlig vise sig, at den lokale ungdom – på en
række konkrete punkter – er blevet endnu
mere tilfredse med at bo i området.
Det er den nye, landsdækkende trend i det
boligsociale arbejde: at resultaterne helst
skal være målbare og til at tage at føle på.
Og den udfordring er Tonie Holmberg langt hen ad vejen - også indforstået med.
- ”Problemet” er bare, at vi her i Houlkærvænget taler om et område, som i forvejen
er inde i en rigtig god udvikling – præget
af ro og tryghed.

- Noget af dét, vi for eksempel bliver målt
på, er forekomsten af hærværk og grafitti. Og dét kan da ærligt talt godt føles
en smule utaknemmeligt, når vi – som i
2013 – ”kun” har mistet tre postkasser. Og i
øvrigt generelt har oplevet, at nytårsfestlighederne er forløbet utroligt fredeligt, anfører Tonie Holmberg med et lille hjertesuk
– men samtidig også med et stort smil på
læben.

Generelt er der blandt børnene i Houlkærvænget stor enighed om, at det store
grønne område midt i bebyggelsen kan
udnyttes langt bedre end i dag.

Efterlysning
Skulle du måske have nogle – lidt større stofrester liggende, som du alligevel ikke
rigtigt ved, hvad du skal stille op med?
I så fald vil stofresterne blive modtaget
med åbne arme i ”Det kreative værksted
for kvinder” - en syklub, som holder til i
Aktivitetshuset ved Houlkær Kirke.
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Henvendelse kan ske til Det Boligsociale
Fællessekretariats projektleder i Houlkærområdet, Tonie Holmberg, på tlf. 22 60 09
55.
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Slut med vand på halgulvet
Helt nyt tag skal – én gang for alle – sætte en stopper for problemerne med indtrængende regnvand i Houlkærhallen
”Advarsel! Regner det udenfor, så kan halgulvet være vådt”.
Den slags små, skriftlige opråb skulle det
nu snart ikke længere være nødvendigt at
hænge op i Houlkærhallen.
Adskillige lappeløsninger har i årenes løb
været sat i værk – uden at det for alvor er
lykkedes at løse problemerne med indtrængende regnvand i omklædningsrummene, i

selskabslokalet og i selve idrætshallen.
På den baggrund tager halbestyrelsen nu
skridtet fuldt ud – og udskifter hele det
gamle haltag fra 1990.
- Efter et par år med sikker økonomisk drift
står vi nu glædeligvis i en situation, hvor
vi i halbestyrelsen har en vis økonomisk
handlefrihed.

Om en lille måneds tid eller så skulle det gerne være slut med advarselsopslag som dette.
Og så regner Houlkærhallen i øvrigt ikke med at få problemer med indtrængende regnvand
i de kommende 25-30 år.
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- Derfor får vi nu også lagt et helt nyt tag,
så vi forhåbentlig ikke skal tænke på regnvand og utætheder i de næste 25-30 år.
- Det skal naturligvis være sådan, at man
kan dyrke idræt i Houlkærhallen, uden at
være bange for at glide i en vandpyt, fastslår hal-formand Jens Johansen.
Fejl i konstruktionen
De tilbagevendende problemer med det
utætte haltag i Houlkær er i efterårets løb
blot yderligere blevet aktualiseret af et par
ekstra stormskader.
Og dertil skal lægges ”en kedelig forsikringssag”, hvor en bruger i hallen mente
sig berettiget til en erstatning, efter at have
pådraget sig en temmelig alvorlig idrætsskade som følge af vand på halgulvet.
- Heldigvis har hallen en forsikring, som
tager højde for den slags. Men derfor er
det da alligevel en uheldig sag, som vi helst
ikke skal have flere af i fremtiden, betoner
Jens Johansen.
Udskiftningen af taget i Houlkærhallen er
sandsynligvis allerede i fuld gang, når disse
linjer læses.
Selve arbejdet udføres af firmaet ”Tagspecialisten” – og med det lokale arkitektfirma
Gunner Kristensen Aps. som byggeteknisk
tovholder.
Arkitektfirmaet har i processen set nærmere
på hele Houlkærhallens tagkonstruktion og
er nået frem til, at en del af vandproblemerne i hallen formentlig kan tilskrives
nogle manglende stålbånd, som – ideelt
set – skulle have været med til at stabilisere
spærene i hallen.
- Den fejl i den oprindelige tagkonstruktion får vi nu rettet op ved samme lejlighed, fremhæver Jens Johansen.
18

Håber på hjælp fra kommunen
Alt i alt ventes regningen for tagudskiftningen i Houlkærhallen at løbe op i mellem
600.000 og 700.000 kroner.
En udgift, som halbestyrelsen indtil videre
håber på at kunne dele med Viborg Kommune i forholdet 50:50.
Først i løbet af foråret får Houlkærhallen
endeligt svar på, om det nu også er en fordelingsmodel, som kommunen kan stå inde
for.
- Men i halbestyrelsen har vi nu besluttet os
for at sætte arbejdet i gang. Uanset hvad.
- Alternativet er – som vi ser dét - at vi om
to år ikke bare er nødt til at udskifte taget –
men også hele gulvet i hallen. Og så snakker vi straks om udgifter i en helt anden
størrelsesorden, påpeger Jens Johansen.
Hvis vejret ellers ikke driller, er det planen,
at arbejdet skal gå i gang i uge 4 – og
strække sig frem til udgangen af februar
eller starten af marts.
Herefter håber Houlkærhallen igen at
kunne pille advarselssedlerne i cafeteriet
ned. Om ikke for tid og evighed – så da i
hvert fald for en længere årrække.

HOULKÆR HALLEN

En times bold for knap 120 kr.
Efter en fire måneders gratis introduktionsperiode koster det nu penge at benytte den
oplyste kunstgræsbane ved Houlkærhallen
Det er ikke mange vinteraftener, hvor der
ikke er lys og sportslig aktivitet på den
nyetablerede multibane ved Houlkærhallen.
- Nej, faktisk er det en ren fornøjelse at
se, hvor meget banen er blevet brugt, siden
den officielt blev indviet i august, lyder den
foreløbige konklusion fra en tilfreds halbestyrelsesformand, Jens Johansen.
Helt afvises kan det naturligvis ikke, at
populariteten – i nogen grad – hænger
sammen med, at brugen af multibanen
indtil videre har været gratis.
Det vil vise sig, når det nu for eftertiden
kommer til at koste præcis 117 kroner og
30 øre i timen at leje sig ind på den oplyste
og indhegnede multibane i Houlkær.
Umiddelbart regner Jens Johansen dog ikke
med, at timeprisen på det 117,30 kr. får
den helt store effekt på brugen af banen.
- Fodboldafdelingen i Houlkær IF har på
forhånd erklæret sig parat til at betale for
en ugentlig træningstime pr. årgang. Søndermarken IK har også for nylig forhørt sig
om mulighederne for at leje sig ind.
- Og er der seks gutter, som får lyst til en
omgang fodbold en fredag aften, kan jeg
også vanskeligt forestille mig, at de ikke vil
være parate til at ryste op med 20 kroner
hver, anfører halbestyrelsesformanden.
Som supplement til udlejningen i aftentimerne bliver multibanen i dagtimerne
benyttet af Houlkærskolen, fritidsgården,
gymnasiet og et lokalt ungdomsprojekt,
som hver især betaler et fast rammebeløb
for at have multibanen til disposition.

Skår i glæden
Alt i alt kunne den nye multibane i Houlkær
således godt ligne en ubetinget solstrålehistorie, men sådan forholder det sig nu
alligevel ikke helt. Trods gentagne henvendelser til leverandøren, Uno, er det nemlig
endnu ikke lykkedes at få rettet op på de
indlysende skavanker, som multibanen har
lidt under fra starten – og som samtidig
også er forklaringen på, at regningen for
banen endnu ikke er betalt.
- Kort fortalt handler det om, at banen i
bund og grund er ujævn. Det fremgår klart
af en rapport, som kommunen har fået det
rådgivende ingeniørfirma, Cowi, til at lave,
og den rapport mangler Uno fortsat at forholde sig til.
- Firmaet må åbenbart ikke have så hårdt
brug for pengene. Ellers kan det da godt
undre, at Uno ikke udviser større iver
efter at få sagen afsluttet, bemærker Jens
Johansen.
Set med hans øjne kan problemerne kun
effektivt løses ved, at leverandøren – før
eller siden – rykker hele ”græstæppet” af –
og går i gang med at nivellere banearealet
på ny.
- Indtil videre har man hovedsageligt forsøgt at løse problemerne ved at hælde mere
og mere sand på. Uden at ujævnhederne er
forsvundet af den grund, anfører formanden for Houlkærhallen.
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Kreative ideer efterlyses
Endnu engang står Houlkærhallens cafeteria ubemandet hen
Skulle der mon – et eller andet sted i Houlkær – sidde en person med et kreativt bud
på, hvordan man på mere permanent basis
får skabt liv og omsætning i Houlkærhallens cafeteria.
I så fald er vedkommende mere end velkommen til at henvende sig til halbestyrelsesformand Jens Johansen.
Baggrunden er, at cafeteriet i Houlkærhallen nu igen står uden fast bemanding, efter
at den seneste forpagter i rækken, Brian
Soelberg, for nylig har fået nyt arbejde. Et
job, der dårligt lader sig forene med aftenog weekendtjansen som cafeteriefatter.
- Vi kunne selvfølgelig godt prøve at bilde
os selv ind, at det bare handler om at finde
en ny person til at overtage forpagtningen.
Men troen på, at det kan lade sig gøre,
svinder automatisk i takt med, at vi vel nu
efterhånden har haft tre forskellige forpagtere på to år.
- Uden at nogen af dem for alvor har formået at få en forretning ud af cafeteriedriften, konstaterer Jens Johansen.
I første omgang har Houlkærhallens bestyrelse valgt at ”gå lidt i tænkeboks”, som
Jens Johansen udtrykker dét. I en optimistisk forventning om at den helt rigtige
– og økonomisk bæredygtige idé – måske
lige pludselig viser sig.
Indtil da må hallens brugere ”nøjes” med
at betjene sig selv via automaterne, hvor
der i det mindste er mulighed for at købe
en sodavand eller en kop kaffe efter træningen.
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- Det er selvfølgelig ikke det samme som
at have et bemandet cafeteria. Men i den
aktuelle situation er det måske dét, der er
realistisk.
- Forpagter eller ej – så viser erfaringerne
desværre, at det for det meste er forsvindende lidt, der bliver handlet for på en
almindelig træningsaften.
- Derfor tror jeg også, det er nødvendigt, vi
tænker kreativt – og i helt nye baner – hvis
vi igen skal få skabt liv i halcafeteriet, lyder
det fra en pt. lettere rådvild Jens Johansen.

Heller ikke den seneste forpagter, Brian
Soelberg, havde for alvor held til at få en
forretning ud af driften af Houlkærhallens cafeteria – og nu ligger cafeteriet igen
ubemandet hen.

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

Trænertjans har grebet om sig
For et år siden var Dorte Sigvardsen ”bare” pigetræner i HIF. Nu er hun også fodboldudvalgsformand, hovedforeningsformand og kampfordeler
- Om jeg har svært ved at sige ”Nej”. Joh,
det kan der måske nok være noget om.
Dorte Sigvardsen, ny formand i Houlkær
IF, tager sig lige en lille tænkepause, inden
hun svarer.
Baggrunden for spørgsmålet er, at Dorte
Sigvardsen i løbet af det seneste år er blevet
en stadig mere central figur i HIF-regi.
Indtil februar i fjor ”nøjedes” hun med at
være træner for klubbens U12-fodboldpiger.
Så blev hun også formand for fodboldudvalget, da Palle Kjær Laursen og hele det
gamle fodboldudvalg trak sig.
I december påtog hun sig posten som formand for hovedforeningen, da den hidtidige formand, Ole Christensen, måtte
melde forfald af helbredsmæssige årsager.
Og som det seneste har Dorte Sigvardsen
også indvilget i at fungere som kampfordeler i HIFs børnefodboldafdeling. En post,
som ellers igennem en årrække er blevet
varetaget af Brian Soelberg.
Selv mener Dorte Sigvardsen langt fra, det
er nogen ideel løsning, at én person skal
bestride så mange forskellige funktioner på
samme tid.
- Men omvendt føler jeg også et stort
ansvar for de mange glade børn, der dyrker
idræt i Houlkær IF – og som jo helst ikke
skal lide under, at vi voksne ikke er klar til
at påtage os en ekstra tjans.
- Så hellere – i det mindste - forsøge at
holde hjulene i gang. Uden at der i en peri-

ode sker den helt store udvikling. Og uden
at vi i HIF-bestyrelsen har overskud til de
store og vilde satsninger, vurderer den nye
HIF-formand.
Dobbeltudskiftning i toppen
Dorte Sigvardsen overtog formelt formandsposten i HIF på en ekstraordinær
generalforsamling 19. december.
Ved samme lejlighed blev der også valgt
ny kasserer i foreningen – i skikkelse af
Lone Nør Skott. Men hvor formandsskiftet i Houlkær IF skete med forholdsvis kort
varsel, så er skiftet på kassererposten forløbet mere glidende.

Dorte Sigvardsen, ny formand i Houlkær IF
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Ja, det blev i realiteten allerede i sommers aftalt ”over en hæk” på Skaldehøjvej
mellem to Lone’r, der begge beskæftiger
sig med tal og regnskaber i det daglige.
Lone Jul måtte nødtvungent trække sig på
grund af sygdom i den nærmeste familie,
men behøvede blot at gå ind til naboen for
at finde en kvalificeret afløser i Lone Nør
Skott, der har 16 års professionel erfaring i
at føre regnskaber og aktuelt arbejder som
controller i økonomiafdelingen på Grundfos.
Både for Dorte Sigvardsen og Lone Nør
Skott gælder, at de i første omgang kun
har forpligtet sig frem til Houlkær IFs ordinære generalforsamling tirsdag 25. marts.
- Og personligt skal jeg da ikke lægge skjul
på, at der til den tid gerne må komme en
ny formand ”frem fra busken”. Så jeg igen
kan koncentrere mig mere helhjertet om
mit arbejde i fodboldafdelingen, erklærer
Dorte Sigvardsen.
Flere om arbejdet
Først og fremmest ser hun dog frem til,
at det på generalforsamlingen 25. marts
– forhåbentlig – lykkes at få de forskellige
arbejdsopgaver i HIF fordelt på lidt flere
hænder.
- Ligesom vi på de forskellige fodboldhold
opererer med trænerteams og forældre,
der skiftes til at køre ud til kampe, kan vi
måske også i hovedforeningen blive bedre
til at uddelegere arbejdet, så det hele bliver
lidt mindre uoverskueligt for den enkelte.
- I hvert fald synes jeg, det vil være ærgerligt, hvis folk bliver hjemme fra generalforsamlingen – af frygt for at ende som
formand.
- Som situationen er, har vi brug for alle
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gode, frivillige kræfter – og nye ansigter
skal derfor også være særdeles velkomne
25. marts. Uanset hvor lidt – eller hvor
meget – de har overskud til at bidrage med,
fremhæver Dorte Sigvardsen.
Bøvl med nyt it-system
I den aktuelle situation har det ikke just
gjort tingene mindre komplicerede, at forgængeren Ole Christensen følte sig tvunget
til at sige stop, netop som HIF i samarbejde
med Houlkærhallen havde anskaffet et nyt
it-system, der i fremtiden bl. a. skal være
med til at håndtere medlemmernes kontingentindbetalinger.
Qua sin faglige baggrund som it-konsulent
har det i høj grad været Ole Christensen,
der har stået for forhandlingerne med itleverandøren, ”Klubmodul”, og ambitionen
var egentlig, at systemet skulle have været
i funktion allerede fra i efteråret.
I praksis har det vist sig, at implementeringen er gået noget langsommere end som
så, og et godt stykke ind i januar var der
således endnu ingen HIF-medlemmer, der
havde betalt kontingent via det nye itsystem.
- Vi må bare endnu engang erkende, at nye
it-systemer, det er altså ikke bare noget,
man lige indfører over en nat.
- Men medlemmer og forældre behøver
ikke at være bekymrede: De skal nok – før
eller siden – blive opkrævet kontingent på
den ene eller den anden måde.
- Og senest pr. den næste kontingentindbetaling har vi da i bestyrelsen en klar forventning om, at systemet nok skal komme
til at fungere – og oven i købet kan være
med at lette os for nogle af de administrative opgaver, betoner Dorte Sigvardsen.
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Håndbold på tværs af årgangene
Vellykket juleafslutning i HIFs håndboldafdeling giver mod på lignende sociale arrangementer i fremtiden
Viborgs ry som håndboldby synes igennem
en årrække ikke at have haft den helt store
afsmittende virkning i Houlkær. Men det er
der måske nu – lige så stille - ved at lavet
om på.
I hvert fald var entusiasmen ikke til at tage
fejl af, da Houlkær IFs håndboldafdeling
onsdag 18. december holdt juleafslutning
i Houlkærhallen.
36 lokale U8- og U10-håndboldpiger bakkede op om arrangementet, som blev indledt med en intern klubturnering på tværs
af alder og årgange, og bagefter var næsten
100 spillere, forældre, søskende og trænere
samlet til fællesspisning – og almindelig
julehygge i hallens selskabslokaler.
- Det er jo helt forrygende med sådan en
spiller- og forældreopbakning.
- Dét overgår langt, hvad vi turde håbe på,
da vi midt i november så småt gik i gang
med at planlægge juleafslutningen, noterer
den nye formand i HIFs håndboldafdeling,
Thomas Holtzmann.
Stor velvilje
Thomas Holtzmann overtog i efteråret
formandsposten efter Lone Møller Jørgensen og udgør nu afdelingsbestyrelsen
i håndboldafdelingen sammen med de to
gengangere, Rikke Johansen og Jeanette
Bromerholm.
Og indtil videre har det i alt overvejende
grad været en positiv oplevelse, lyder det
begejstret fra den nyvalgte håndboldformand.

- Vi møder generelt stor velvilje – både fra
forældre og sponsorer.
- Og takket være den fine sponsoropbakning har vi bl. a. netop kunnet udstyre 36
af vore ungdomsspillere med nye klubdragter – mod en forholdsvis beskeden egenbetaling, fremhæver Thomas Holtzmann.
Et socialt netværk
Han har selv en datter, der går i 2b på
Houlkærskolen – sammen med døtrene
af U8-trænerduoen, Søren Sørensen og
Thomas Kortbæk.
Og når han nu også selv har valgt at gøre
en aktiv indsats for håndbolden i Houlkær, er det i høj grad for at være med til
at støtte op om de to engagerede træneres
arbejde med U8-årgangen.

Den nye håndboldbestyrelse i Houlkær
IF samlet til juleafslutning i Houlkærhallen: fra venstre Thomas Holtzmann, Rikke
Johansen og Jeanette Bromerholm.
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- Søren og Thomas er virkelig et par kapaciteter, og det er i høj grad deres fortjeneste,
at vi nu har en hel klasse på Houlkærskolen, hvor samtlige 14 piger går til håndbold
efter skoletid.
- Pigerne har det tydeligvis sjovt med at
spille håndbold, men mindst lige så vigtigt
tror jeg, det er, at de som håndboldspillere oplever at være en del af et hold. Et
netværk, der fungerer, og hvor det sociale
måske i virkeligheden spiller en mindst lige
så stor rolle som det sportslige.
- Det er jo netop dét, der gør en holdidræt som håndbold til noget helt særligt –
sammenlignet med andre mere individuelt
betonede sportsgrene, fremhæver Thomas
Holtzmann.
I den sammenhæng skal man bestemt
heller ikke underkende værdien af et arrangement, der som juleafslutningen 18.

december samler hele håndboldafdelingen
i Houlkær på tværs af alder og årgange,
føjer den nyvalgte afdelingsformand til.
På baggrund af den vellykkede juleafslutning kan det derfor også meget vel tænkes,
at håndboldafdelingen forsøger sig med et
lignende arrangement som afslutning på
forårssæsonen.
- Det lyser jo nærmest ud af pigerne, at
de nyder at være så mange samlet om en
fælles interesse, konstaterer en ovenud tilfreds Thomas Holtzmann.
Rent sportsligt har første halvdel af håndboldsæsonen i øvrigt også budt på en stor
opmuntring for de unge håndboldspillere i
Houlkær IF. Klubbens U10-piger sikrede sig
oprykning fra C-rækken og skal nu i foråret
forsøge at bide skeer med de noget skrappere modstandere i B-rækken.

I forbindelse med juleafslutningen var der fælles fotografering af alle HIFs håndboldpiger
og deres trænere: U10-træner Sisse Kramer og U8-trænerne Søren Sørensen og Thomas
Kortbæk.
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Har du problemer med at bruge
computer og internettet?
Få hjælp på biblioteket.
For mange er det en stor udfordring i hverdagen, at man i dag skal bruge en computer i så
mange forskellige situationer, som man tidligere har kunnet klare på anden vis. Hvis man
aldrig selv er kommet i gang med IT og måske ikke har familie eller venner, der kan træde
til, så er det godt at vide, at der er hjælp at hente på det lokale bibliotek.
Nethood er et åbent tilbud, hvor man kan få personlig hjælp til mindre opgaver.
Man kan f.eks. få hjælp til
• at oprette en mailadresse
• at finde rundt på internettet
• at bruger Borger.dk
• at få adgang til digital post på E-Boks
• at søge i bibliotekets materialer
• at komme på Facebook
• at skrive og gemme dokumenter
• at hente film på Filmstriben
• og meget andet …..
IT-hjælperne er på Houlkær Bibliotek:
mandage kl. 14.00 - 15.30
tirsdage kl. 14.00 - 17.00
onsdage kl. 10.00 - 12.30
torsdage kl. 14.00 - 17.00
Ingen tilmelding nødvendig, men ring gerne først, så du er helt sikker på, at der er en
hjælper til stede, når du kommer. Tag gerne din egen PC med, hvis du har en bærbar.
ER du god til IT og har du tid og lyst til at hjælpe andre?
Biblioteket sagtens bruge flere IT-hjælpere, så hvis du har lyst til at hjælpe andre,
så vil vi meget gerne høre fra dig.
Kontakt: Kirsten Nørgaard - kno@viborg.dk
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Kom godt i gang med IT
Hvis man har mod på at lære at bruge computer og få taget hul på alle de mange muligheder, så kan man prøve bibliotekets gratis IT-introduktioner:

Program forår 2014:
Torsdag d.20.februar og torsdag d. 3. april kl. 10.00 – 11.00
Grundlæggende introduktion til computer og mus
Til dig der måske lige har fået din første computer eller mangler at få sat ord på de vigtigste
begreber og funktionaliteter med en PC.
Dit niveau: Nybegynder med PC og mus
OBS: Samme program de to dage – meld dig kun til den ene introduktion
Torsdag d. 6. marts og torsdag d. 10. april kl. 10.00 – 11.00
Internet for begyndere
Med denne introduktion får du fod på de basale ting ved internettet samt en forståelse for
dets opbygning og struktur.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer – er nybegynder på internettet
OBS: Samme program de to dage – meld dig kun til den ene introduktion

Torsdag d. 20. marts og 24. april kl. 10.00 – 11.00
Introduktion til NemID og Borger.dk
Kom i gang med at bruge NemID, dit sikre login på internettet.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer, nybegynder på internettet.
OBS: Samme program de to dage – meld dig kun til den ene introduktion
Tilmelding til: Houlkær Bibliotek, Odshøjvej 5C, Tlf.: 87 87 34 60 - i bibliotekets åbningstid

Bogbyttedagen er vendt tilbage
Bogbyttedagen er overtaget af Det boligsociale Fællessekretariat og holdes derfor nu i Aktivitethuset, som ligger ved siden af Houlkær kirke (det gule hus til højre for kirken).
Bøgerne kan igen afleveres på Houlkær Bibliotek - når det passer dig.

Bogbyttedag

Lørdag d. 8. februar kl. 10.00 - 12.00 i Aktivitetshuset, Odshøjvej 7B, Houlkær
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Nyt fra skolen
Vi er inde i et skoleår som indeholder forberedelse af skolereformen som træder i
kraft
1.8.14. Skolereformen er netop endeligt
vedtaget i Folketinget. Den nye lov har
stærk fokus på begrebet læring.En række
nye målbeskrivelser er under udarbejdelse
til de enkelte fag.
Den nye lov indebærer en længere skoledag for alle årgange. Udover undervisningen i de enkelte fag indgår understøttende
undervisning som er aktiviteter der skal
understøtte undervisningen. I skoledagen
indgår også daglig fysisk aktivitet. Lektiestøtte skal tilbydes alle elever. På skolen er
vi i gang med at fastlægge hvordan vi vil
gennemføre de enkelte dele af reformen.
Lærere og pædagoger arbejder med en
række forslag. Skolebestyrelsen forholder
sig til de enkelte områder. Eleverne er inddraget gennem elevrådet.
Når den endelige planlægning er foretaget
orienteres alle skolens forældre på et møde
i løbet af foråret.
Skolebestyrelsen er på valg med virkning
fra kommende skoleår. 4 af bestyrelsens
medlemmer er på valg. Der afholdes orienteringsmøde om valget midt i marts.
Indskrivning af børn til kommende 0.årgang
er foretaget gennem webindskrivning.
Vi forventer 3 klasser på 0.årgang i kommende skoleår.

Vore kommende elever møder skolen for
første gang til et åbent hus arrangement
sidst i januar.
Vi har den seneste foretaget indkøb af nye
skolemøbler til et antal lokaler.
Skolen har en alder som gør, at der løbende
foretages udskiftning af møbler, inventar
m.m.
Legepladserne renoveres også løbende.
Skolen benytter den nye fodboldbane med
kunststofbelægning. Banen er placeret ved
hallen og kan derfor benyttes af eleverne i
frikvartererne.
En ny ordning er under etablering i forhold
til servicefunktionen(pedel). Fra 1.5. sammenlægges funktionen til at omfatte skoledistriktets institutioner.
Vi får ansvaret for servicefunktionen i børnehaver, fritidsklub og på Medieskolen.
4 ansatte skal varetage funktionen som
koordineres fra skolen.
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Fire pladser i skolebestyrelse på spil
Fordelingen bliver med stor sandsynlighed afgjort på valgmøde 18. marts
”En spændende fire års-periode, hvor der
bliver mulighed for at sætte fingeraftryk
på den lokale udmøntning af den nye skolereform”. Det er – med formand Morten
Andersens ord – hvad kandidaterne har at
se frem til, når der 18. marts inviteres til
valgmøde på Houlkærskolen.
For at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet blev det for fire år siden besluttet at
gå over til forskudte valg, så man i fremtiden ikke risikerer, at en hel skolebestyrelse
abdicerer på én gang.
Det indebærer, at der i denne omgang
”blot” skal vælges fire forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, mens de resterende tre først er på valg igen i 2016.
De fire, der står til at skulle have fornyet
deres mandater i år, er Morten Andersen,
Christian Schou, Ole Højberg og Hilde
Marie Wøhlk, men foreløbig er det endnu
uafklaret, hvor mange af dem, der genopstiller for endnu en fire års periode.
- Og selv mangler jeg også fortsat at gøre
min egen stilling op.
- Det handler bl.a. også lidt om, hvordan resten af familien ser på situationen,
bemærker Morten Andersen, som indtil
videre kan se tilbage på to år som næstformand – og næsten to år som formand for
skolebestyrelsen.
Godt samarbejde
Skulle det ende med, at formanden beslutter sig for ikke at genopstille, er det bestemt
ikke fordi, det ikke har været spændende at
være med i skolebestyrelsen, betoner han.
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- Jeg synes generelt, arbejdet i de seneste
fire år har været præget af et godt samarbejde med skoleledelsen – og af mange
spændende diskussioner på kryds og tværs
af skolebestyrelsen, fremhæver Morten
Andersen.
Noget af dét, han personligt har prioriteret højt som skolebestyrelsesformand, har
været at få etableret en mere direkte dialog
med de lokalpolitikere, der er med til at
afstikke de økonomiske rammer for kommunens folkeskoler.
Og dette forehavende er i vid udstrækning
lykkedes, noterer Morten Andersen – ikke
uden en vis tilfredshed.
- Via et nyetableret skolebestyrelsesnetværk har vi inden for det seneste år holdt
to udbytterige dialogmøder med medlemmerne af kommunens børne- og ungeudvalg, og har på den måde været med til
at give politikerne et noget bredere beslutningsgrundlag, end de har haft hidtil.
- Derigennem har vi bl.a. været med til at
skabe lydhørhed for, at der historisk set har
været nogle skævheder i den måde, skolerne har fået tildelt ressourcer på, fremhæver han.
Ingen skade til
Når det gælder den nye skolereform, som
træder i kraft efter sommerferien, er det
ifølge Morten Andersen vigtigt at skelne
mellem skolepolitik og overenskomstspørgsmål. - Og jeg vil da blive meget overrasket, hvis der fra starten skulle være en
enkelt skole, der finder den helt optimale
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måde at gøre tingene på.
- Inden vi finder frem til en form for ”best
practice”, kan der meget vel godt gå både
et, to og tre år, men helt overordnet tror
jeg ikke, det skader, at vi i Danmark tænker
nyt i forhold til folkeskolen – bl.a. også af
hensyn til de børn, som det i dag kan være
svært at få til at interessere sig for skolegangen.
- Vi står i de kommende år over for nogle
store globale udfordringer, og i den situation er der også behov for, at folkeskolen forsøger at tilpasse sig, vurderer den

siddende
skolebestyrelsesformand
på
Houlkærskolen – som optakt til forårets
skolebestyrelsesvalg.
Valgmødet 18. marts er i første omgang
af orienterende karakter, men går dét, som
det plejer, vil der sandsynligvis også i aftenens løb blive opstillet en kandidatliste.
En liste, hvor de fire øverste kandidater formentlig også bliver de fire, der får plads
i skolebestyrelsen efter sommerferien –
medmindre der efterfølgende melder sig
andre kandidater på banen og udløser et
kampvalg.

Håndbold-stævne/feber i Houlkær
Det kan godt være, at håndboldfeberen
har ramt Danmark nu, hvor Ulriks drenge
har indtaget diverse håndboldhaller rundt
omkring i landet, men i Houlkær-SFO har
vi allerede i det forgangne år taget hul på
sporten med den lille runde kugle. Hen
over ugerne 44-47 har der været afviklet
et håndboldprojekt for 1. og 2. klasserne i
SFO´en, hvor der har været mulighed for at
stifte bekendtskab med sporten. Børnene
er blevet udfordret på kasteteknik, afleveringer, hopskud, løb og kast og skud på mål
for at få en fornemmelse af grundprincipperne i håndbold. Der er også blevet spillet
på to mål, sådan at børnene har kunnet
mærke helheden i spillet.
Vi har lagt vægt på, at det skal være muligt
for alle - uanset tidligere erfaring - at få et
indblik i, hvad det vil sige at spille håndbold. Tilgangsvinklen bærer derfor præg af,
at det ikke er så vigtigt, om man kommer
til at tage et skridt for meget med bolden,
eller om man overtræder, når man afslutter.

Det vigtige er at få en god førsteoplevelse
for dem, der aldrig har gået til håndbold
samtidig med, at de ”rutinerede” kan få en
fornemmelse af, at de udvikler sig.
Efter nytårspausen er tropperne igen blevet
samlet - for at genopfriske spillet, og
mandag d. 20. januar er der lagt op til den
helt store håndboldfest i Houlkærhallen.
Ans-SFO kommer på besøg. Der vil blive
dystet af både pige og drengehold indbyrdes. Så kan vi få afprøvet vores evner!!
Strukturen er lavet således, at der vil være
en finalekamp til alle hold. Nr. 1 i pulje A,
møder nr. 1 i pulje B - og så fremdeles. Vi
håber det kan være med til, at alle får en
god oplevelse ud af dagen.
Udover en masse spændende kampe, vil
der blive leveret et show på sidelinjen af
Houlkærs bedste cheerleaders, der har øvet
ihærdigt i ugerne op til d. 20.
Mvh håndboldentusiasterne fra Myretuen,
Thomas Andersen og
Søren Møller Christensen
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Fuldt hus til rytmisk korsang
To gange med en uges mellemrum måtte der i januar
slæbes ekstra stole ind i Houlkær Kirke
Man kunne måske frygte, om det ville være
lige i overkanten med to større musikarrangementer med bare en uges mellemrum.
Men alle betænkeligheder i den retning
blev eftertrykkeligt gjort til skamme, da
Houlkær Kirke i januar først inviterede
til nytårskoncert – og en uge senere til
gospel-koncert som afslutning på kirkens
traditionelle gospel-workshop.
Lørdag 11. januar var kirken ligefrem nødt
til at ”hænge den røde lygte ud”, da de to
lokale, rytmiske kor, Voxbox og Sing4Fun,
gav nytårskoncert sammen med organist
Jens Chr. Hansen, og lørdag 18. januar
måtte der på ny slæbes ekstra træstole ind

i kirken til koncerten med dirigent Hans
Christian Jochimsen og de 160 sangere i
det sammenbragte Houlkær Gospelkor
2014.
Mere udførlige omtaler af de to musikarrangementer kan læses på www.houlkaerportalen.dk og på Facebook-siden ”Os i
Houlkær”, hvor der også ligger flere billeder
fra kirkens musikalske ”kickstart” på 2014.
Interesserede gospelsangere – og -tilhørere
– kan i øvrigt allerede nu godt sætte kryds
i kalenderen for 2015.
Gospel-workshop’en i Houlkær er til
næste år programsat til lørdag 17. januar.

13 år i træk har gospel workshop’en i Houlkær været et fast indslag i kirkens vinterprogram,
og også i 2014 var der stor interesse for at høre dirigent Hans Christian Jochimsen og hans
160 gospelsangere give koncert – som afslutning på i alt syv timers intensivt gospel-samvær.
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Sognearrangementer
”Guds skaberværk set gennem et kamera” ved Per Hauge, Kjellerup
Torsdag den 20. februar kl. 14.30
Per Hauge er hobbyfotograf og har en stor interesse for og kendskab til naturen. Han vil
vise nogle smukke naturbilleder, som relaterer til skriftsteder i Bibelen. Sammen vil vi synge
nogle vers fra kendte salmer, som relaterer til billederne.
Kom og få en eftermiddag med en smuk oplevelse, og lad roen falde på dig.
Sogneaften med film: ”Jagten” af Thomas Vinterberg
Torsdag den 27. februar kl. 19.00
Denne aften mødes vi lidt tidligere, end vi
plejer, nemlig kl. 19.00.
Der er film på plakaten. Vi skal se Thomas
Vinterbergs "Jagten" med Mads Mikkelsen
i hovedrollen. Filmen vandt Gabrielprisen i
2013. Juryen udtalte om filmen: ”Det er en
film, der kan sætte rigtig mange tanker i
gang, og som slutter med et åbent spørgsmål. Kort sagt et mesterværk!” Filmen handler om en mand, der skønt uskyldig stemples
som pædofil og udsættes for en voldsom heksejagt.
Efter filmen er der kaffebord, sognepræst Kristine Jersin lægger op til åben debat. Arrangementet er gratis og der er ingen tilmelding. Kaffen koster 20 kr. pr. person.
”Om Danmarks første nationalpark: Nationalpark Thy” ved Ejner Frøkjær.
Torsdag den 20. marts kl. 14.30
Åbne vindomsuste vidder og store rene
søer veksler med plantagernes stilhed. I Thy
kan man opleve unik natur og komme helt
tæt på den særlige kulturhistorie, der hører
området til.
Nationalpark Thy blev officielt indviet den
22. august 2008 og omfatter over 23.000
hektar.
Bliv klogere på denne fantastiske egn når
formanden for nationalparkens bestyrelse,
Ejner Frøkjær, udøser af sin store viden
derom.
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”To om tro” med Benedikte Hammer Præstholm og Jens Ole Christensen
Torsdag den 10. april kl. 19.30
Benedikte Hammer Præstholm, tidl. valgmenighedspræst og ph. d. studerende, og
Jens Ole Christensen, teolog og generalsekretær i Luthersk Mission, lægger op til en
samtale om Bibelen og om kristentro. Det
gør de på baggrund af en bog, som de to
har skrevet sammen. Forlaget skriver om
bogen: ”To mennesker, der står i hver sit
hjørne af folkekirken, brugte et år på at tale
og skrive sammen. Om livet og døden. Om sorg og håb. Om kærlighed og køn. Om lidelse
og opstandelse. Om hvem eller hvad Gud er. Og om synet på andre religioner i en verden,
som forandrer sig hurtigere end nogensinde. Personligt og ærligt fortæller de to i denne
bog om, hvad troen og tvivlen betyder i deres liv. Det er der kommet en bog ud af, der ikke
kræver nogen særlige forudsætninger, men kan læses af alle, der er nysgerrige efter at vide
mere om kristendommens inderste budskaber uden at blive påduttet, hvad de skal mene”.
Så velkommen til en aften, hvor der tales ind til sagens kerne, hvor meninger brydes, men
hvor der aldrig kastes med mudder, for det er fælles hjerteblod, som det handler om.
Der er ingen tilmelding til sogneaftenen. Så mød endelig op! Kaffen koster 20 kr.
”Glæden ved at være til” ved Aage Augustinus,
forstander på Rude Strand Seniorhøjskole
Torsdag den 24. april kl. 14.30
Et livsfilosofisk foredrag, der vil forsøge at
indkredse glæden. Det er i virkeligheden
ikke så let med glæden: Nutidens tankegang gør, at talen om de gode ting er svær,
mens talen om elendighed tilsyneladende
falder os let. Glæden er blevet overladt til
børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for at
være glad og naiv for at tale om den.
Eller som Mark Twain lader en person sige:
”Er du glad i dag, er dit eget problem, der
er nok at være ked af.”
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Fælles Sognearrangementer
Skam og skyld – en foredragsrække
Konstruktiv journalistik - frem for pressens negative
fokus
ved Ulrik Haagerup, nyhedsdirektør i DR
Torsdag den 20. februar kl. 19-21 i Sognegården ved Domkirken, Stænderpladsen 3
Han er selv en af dem - journalist og Cavlingprismodtager
Ulrik Haagerup - og med bogen "En konstruktiv nyhed"
har han taget et opgør med sin egen verden: pressens
negative verdenssyn.
I foredraget giver han eksempler på, hvordan traditionel
nyhedsjournalistik leder efter fejl og dem, der er skyld i fejlene, og han forklarer, hvordan dette fokus på skyld, ansvar,
skam, drama, konflikter, skurke og ofre skaber en kultur,
der nedbryder både mennesker og samfund.
I stedet leder Ulrik Haagerup efter en konstruktiv journalistik, der gør sig umage med at forstå det sunde, livsbekræftende og velfungerende - en journalistik til gavn for
samfundet med plads til visioner, drømme og muligheder.
Skam og skyld som eksistentielle vilkår – og hvad siger
kristendommen?
ved Anders Fuglsang, teolog og psykoterapeut
Onsdag den 12. marts kl. 19-21 i Sortebrødrehus, St. Sct.
Mikkels Gade 12, Søndre sogn
Anders Fuglsang er tidligere sogne- og sygehuspræst og
arbejder i dag som psyko-terapeut med egen praksis og
som misbrugsbehandler på fængslet Kærshovedgård.
I foredraget vil han vise, at skam og skyld hører med som
en naturlig del af menneskelivet og at de er grundvilkår
ved at være menneske. Anders Fuglsang vil komme ind på,
hvad kristendommen siger om skam og skyld. Terapeutisk
sætter han fokus på kontakten mellem mennesker; det er
i kontakten, hjælpen ligger og det er derfor hjælpsomt at
arbejde med, hvordan den kan blive bedre.
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Forårsmarked i Houlkær Kirke
lørdag den 5. april
En festlig dag for hele sognet.
Dagens program:
kl. 9.15 Kirkens kor synger dagen ind.
kl. 9.30 Morgensang i kirken ved sognepræst Kristine Jersin.
Derefter åbner boderne og loppemarkedet, og cafeteriet har kaffen klar.
kl. 11.15 Cafeteriet sælger lune frokostretter.
kl. 12.15 Lille koncert ved kirkens minikonfirmander
kl. 13.30 Markedet lukker.
Tag børnene med. Der er fiskedam, bamsebod og andet sjovt for børnene.
Hvis du har noget – stort eller småt – som du har lyst til at give til loppemarkedet, syboden,
kageboden, tombolaen eller …. så tager vi med tak imod. Det kan afleveres i kirken i kontorets åbningstider mellem 9 og 13 undtagen på mandage og til og med torsdag den 3. april.
Dagens overskud fordeles mellem bl.a. kirkens julehjælp, De grønne Pigespejdere, Kirkens
Korshærs varmestue i Viborg og det sundhedscenter i Afrika for kvinder og børn, som kirken
støtter gennem det folkekirkelige missionsselskab, Mission Afrika.
Vi ser frem til en festlig dag med et mylder af mennesker i kirkens lokaler.
Velkommen!

Koncerter
Klaverkoncert med organist Jens Christian Hansen
Lørdag den 1. marts kl. 15
Musik af Bach, Händel, Mozart, Chopin og Gade.
Cantores Vibergis under ledelse af Asger Pedersen
Lørdag den 29. marts kl. 15
Cantores Vibergis består af tidligere sangere fra Viborg Domkantori. Koret synger påske- og
forårsmusik under ledelse af Asger Pedersen
Sct. Peders Kirkes Koncertkor under ledelse af Karsten Blond
Torsdag den 24. april kl. 19.30
Under ledelse af Karsten Blond synger koret fra Randers et program af nyere kormusik af
norske, ungarske, finske og danske komponister forud for deltagelse i en international
konkurrence i Ungarn, hvor koret tidligere har vundet førstepris. Del af Karsten Blonds
afskedstourné. Entré kr. 50,34
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I øvrigt
Gratis-aften i Åben Familie
Fredag den 28. februar kl. 18.30
Sidste vinter holdt vi en gratis-aften i Åben Familie, og det var en stor succes med 70 fremmødte.
Vi har nu besluttet os for at prøve igen for at gøre opmærksom på, at vi eksisterer, og at
det faktisk er rigtig hyggeligt at mødes en gang imellem og spise sammen, synge sammen
og måske blive lidt klogere på et eller andet, der sker ude i den store verden. Nogle gange
hører vi en historie, eller måske er der en quiz.
Fredag den 31. januar kl 18.30: Underholdning ved Arne Djernes Nielsen, menighedsrådet.”
Den 28. februar vil vi høre om frivillig indsamling og uddeling af nødhjælp i Rumænien.
Den 14. marts får vi besøg af Flemming Jørgensen, der har sejlet havvejs rundt om jorden –
bl.a. fra København til de Vestindiske Øer – og fortæller og viser billeder derfra.
Den 28. marts får vi besøg af Rindsholmsangerne.
Man kan bestille kirkebil til Åben Familie ved at ringe senest den pågældende fredag kl.
12.00 – også til kørestol – til sognemedhjælper Tove Kallestrup tlf. 20 86 11 58.
Har man lyst til at give en hånd i forbindelse med madlavning, kan man altid ringe til
samme nr. Husk tilmelding til den 28. februar på tlf. 20 86 11 58.

Studiekreds
Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden. Der er åbent for alle. Og der er ingen
tilmelding. Så kom endelig forbi og se, om det ikke er noget for dig!
Sammen forsøger vi at gå lidt dybere ind i et emne, end man måske ellers selv ville få gjort.
Man bliver altid klogere af at drøfte en sag med andre. Og det er det, studiekredsen er der
til!
Emnerne har indtil nu været mange og har spændt over kristendom og kirkeliv, kunst og
litteratur, etik og samfundsforhold. Og sådan vil det blive ved med at være.
Vi mødes til studiekreds om formiddagen kl. 10.00 og programmet lyder på kaffe, debatoplæg og fælles åben drøftelse med plads til alle. Nogen gange vil der være lidt læsestof,
som man kan læse hjemme, hvis man har tid og lyst.
Datoer: Torsdag den 6. februar kl. 10.00
Torsdag den 6. marts kl. 10.00
Torsdag den 3. april kl. 10.00
Torsdag den 1. maj kl. 10.00
Emnet for studiekredsen i denne periode vil være billedsprog og gudsbilleder i biblen. Hvad
vil det sige, at tale om Gud i billeder? Hvilke billeder bruger biblen – og hvad bruges de til?
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Nørklegruppen
Hver anden fredag mødes en gruppe af damer og syr, strikker, hækler mv. gode sager, der
sælges med henblik på at samle penge ind. Alle er velkomne til at deltage i den dobbelte
gode gerning, hvor man kan hygge sig og samtidig støtte et godt formål. Nørklegruppen
samles efter andagten kl. ca. 10.30 fredage i lige uger i kirkens mødelokale. Kontakt evt.
Ingrid Malmgren på telefon 29 10 92 71 for at høre nærmere.

Spaghettigudstjeneste
En kort gudstjeneste tilrettelagt for småbørn i alderen 3 -6 år og deres familier. Så tag din
mor og far, søster og bror, bedstemor og bedstefar under armen og kom og vær med til
en hyggelig stund i kirken! Vi skal høre en historie, lære nogle sange og bede en bøn. Vi
skal kigge rundt i det spændende kirkerum og høre orglet spille.
Og så er der spaghetti! For gudstjeneste handler også om fællesskab og hyggeligt samvær,
så derfor spiser vi sammen. Så kan børnene lege og de voksne slipper for at stå hjemme i
køkkenet og kan i stedet få sig en snak. Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Datoer:
Onsdag den 5. februar kl. 17 – om en madpakke der gjorde alle mætte – v/Kristine Jersin
Tirsdag den 4. marts kl. 17.00 – om en søn der rejste hjemmefra - v/Kristine Jersin
Tirsdag den 8. april kl. 17.00 – om en mand der ville holde en stor fest - v/Kristine Jersin
Tirsdag den 6. maj kl. 17.00 – om en mand der blev overfaldet af røvere - v/Kristine Jersin
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Det kan være hyggeligt at spise sammen!
Her i kirken forsøger vi at give rum til alene-forældre og deres børn, som har lyst til at
mødes en gang imellem for at spise sammen, synge og lege, måske være lidt kreative
sammen – sidste gang bagte vi pebernødder – og måske især: snakke sammen.
Vi er stadig i opstartsfasen, og der er god mulighed for selv at være med til at bestemme,
hvad der skal foregå. Gør jer gerne nogle tanker i forvejen, eller kom og hør, hvad andre har
lyst til, og deltag i dette i første omgang.
Vi mødes kl. 17.00 og får tiden til at gå stille og rolig til maden er færdig kl. ca. 17.30.
Vi slutter af med Fader Vor og en godnat-sang, så vi er færdige til at tage hjem kl. 18,30.
Hidtil har det været undertegnede, der har stået for maden, men når det bliver for kedeligt,
kunne man måske skiftes lidt og hjælpes ad. Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
De følgende gange, vi mødes, er onsdag den 19. februar, tirsdag den 18. marts og tirsdag
den 22. april.
Af hensyn til maden vil vi gerne have en tilmelding på telefon 20 86 11 58 eller mail: tove@
houlkaerkirke.dk senest dagen før kl. 12.
Venlig hilsen Pernille Lund, menighedsrådet, og Tove Kallestrup, sognemedhjælper.

Babysalmesang
Hver mandag kl. 10.15 (dog ikke i skolens ferier).
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne.
De ca. 40 minutter går med sange, salmer, dans, sæbebobler, gynge i tæpper m. m., så
børnenes sanser bliver stimuleret på forskellige måder. Her har de små forældrenes fulde
opmærksomhed uden mobilen ringer eller facebook kalder, og det er rigtig dejligt for alle
parter.
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 20
86 11 58, mail tove@houlkaerkirke.dk.

Kirkesang og bevægelse for småbørn og deres voksne
Hver torsdag kl. 10.00 (dog ikke i skolens ferier).
Arrangementet er et tilbud både til dagplejere og deres børn og til hjemmeværende forældre, bedsteforældre, unge i huset m. v. med deres små børn.
Ca. 3 kvarter går med sang, rytmer og rasleæg, små bibelhistorier og andre historier, og vi
vil danse, tænde lys, blæse bobler, høre musik med mere.
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 20
86 11 58, mail tove@houlkaerkirke.dk.
37

HOULKÆR KIRKE

Gudstjenester
Februar

2. februar – 4. s. e. hellig tre konger:
spillemandsmesse
kl. 10.30 Kristine Jersin
5. februar – spaghettigudstjeneste – om en
madpakke der gjorde alle mætte
kl. 17.00 Kristine Jersin
9. februar – sidste s. e. hellig tre konger
kl. 10.30 Kristine Jersin
16. februar – septuagesima
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
23. februar – seksagesima
kl. 10.30 Kristine Jersin

Marts

April

6. april – Mariæ bebudelsesdag
kl. 10.30 Kristine Jersin
8. april – spaghettigudstjeneste – om en
mand der ville holde en stor fest
kl. 10.30 Kristine Jersin
13. april – palmesøndag
kl. 10.30 Kristine Jersin
17. april – skærtorsdag
kl. 10.30 Kristine Jersin
18. april – langfredag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
20. april – påskedag
kl. 10.30 Kristine Jersin

2. marts – fastelavn
kl. 10.30 Kristine Jersin

21. april – 2. påskedag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

4. marts – spaghettigudstjeneste – om en
søn der rejste hjemmefra
kl. 17.00 Kristine Jersin

27. april – 1. s. e. påske
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

9. marts – 1. s. i fasten
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
16. marts – 2. s. i fasten
kl. 10.30 Kristine Jersin
23. marts – 3. s. i fasten
kl. 10.30 Kristine Jersin
30. marts – midfaste
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
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Maj

16. maj – bededag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

4. maj – 2. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin
6. maj – spaghettigudstjeneste – om en
mand der blev overfaldet af røvere
kl. 17.00 Kristine Jersin
10. maj – konfirmation
kl. 9.30 Kristine Jersin
kl. 11.00 Kristine Jersin

18. maj – 4. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin
25. maj – 5. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin
29. maj – Kristi himmelfartsdag
kl. 10.30 Kristine Jersin

11. maj – 3. s. e. påske – konfirmation
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

Er du alene-mor eller -far,
er dette her måske noget for dig?
Vi er nogle, der stadig tror på idéen – idéen om at alene-forældre og deres børn kan
have stor glæde af at være sammen en gang imellem, at spise sammen, grine, lege og
synge sammen, snakke sammen om de udfordringer, det nu giver at være alene med
sine børn og måske være lidt kreative sammen.
Første gang, vi mødtes, var tirsdag den 8. oktober, og her var ganske få. Alle var dog
ivrige efter, at dette her skal op at stå, så derfor inviterer vi endnu engang i håb om, at
nye øjne skulle falde på invitationen.
De næste gange, vi mødes, er den 29. januar og 19. februar fra kl. 17.00 til ca. 18.30.
Hav gerne tænkt nogle tanker i forvejen om, hvad du kunne tænke dig, der skulle
foregå. Af hensyn til maden, der koster 20 kr. for voksne og 5 kr. for børn, vil vi gerne
have en tilmelding til sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 20 86 11 58, mail tove@
houlkaerkirke.dk

Morgensang

OBS! Hver fredag kl. 10.15 er der morgensang i kirken
Det er ti minutter til stilhed og eftertanke.
Efter morgensangen er der en kop kaffe i våbenhuset.

Den sidste fredag i hver måned er der ønskekoncert i kirkens våbenhus.
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DET SKER...
2/2
kl. 10.30 Spillemandsmesse i Houlkær Kirke
5/2
kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste i Houlkær Kirke
6/2
kl. 14.30-17 og 18-21 Åbent hus i “den nye klub” ved Houlkærhallen.
8/2
kl. 10-12 Bogbyttedag i Aktivitetshuset, Odshøjvej 7B
20/2 kl. 10-11 Grundlæggende introduktion til computer og mus. Houlkær Bibliotek. - husk tilmelding
20/2 kl. 14.30 ”Guds skaberværk set gennem et kamera” foredrag v/ Per Hauge i Houlkær Kirkes sognesal
20/2 kl. 19.00 ”Konstruktiv journalistik” foredrag med Ulrik Haagerup i Sognegården ved Domkirken
26/2 kl. 19.00 Repræsentantskabsmøde i Initiativgruppen Houlkær. Houlkærskolen.
27/2 kl. 19.00 ”Jagten” at Thomas Vinterberg. Filmaften i Houlkær Kirkes sognesal
1/3
kl. 15.00 Klaverkoncert med Jens Christian Hansen i Houlkær Kirke
4/3
kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste i Houlkær Kirke
6/3
kl. 10-11 Internet for begyndere. Houlkær Bibliotek. - husk tilmelding
12/3 kl. 19.00 ”Skam og skyld som eksistentielle vilkår” foredrag med Anders Fuglsang i Sortebrødrehus
18/3 		
Valgmøde i forbindelse med skolebestyrelsesvalget. Houlkærskolen.
20/3 kl. 10-11 Introduktion til NemID og Borger.dk. Houlkær Bibliotek. - husk tilmelding
20/3 kl. 14.30 ”Om Nationalpark Thy” foredrag med Ejner Frøkjær i Houlkær Kirkes sognesal
25/3 kl. 19.30 Ordinær generalforsamling i Houlkær Idrætsforening. Houlkærhallen.
29/3 kl. 15.00 Korkoncert med Cantores Vibergis i Houlkær Kirke
3/4
kl. 10-11 Grundlæggende introduktion til computer og mus. Houlkær Bibliotek. - husk tilmelding
5/4
kl. 9.15 Forårsmarked i Houlkær Kirke
8/4
kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste i Houlkær Kirke
10/4
kl. 10-11 Internet for begyndere. Houlkær Bibliotek. - husk tilmelding
24/4 kl. 10-11 Introduktion til NemID og Borger.dk. Houlkær Bibliotek. - husk tilmelding
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