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Husk at betale bidrag til Houlkær Nyt og Houlkærportalen
Som mange ved, betaler Houlkær Menighedsråd, Houlkær Skole, Houlkær Idrætsfor-
ening og Boligselskabet en meget stor del at udgifterne til Houlkær Nyt og Houl-
kærportalen. Men vi er også afhængige af, at andre bidrager, og vi anbefaler, at 
grundejerforeningerne bidrager med mindst 10 kr. pr. medlem plus omdeling.

Stig Jensen, kasserer i Initiativgruppen Houlkær

Houlkær Nyt modtager støtte fra nedenstående:
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AKTUELT I OMRÅDET

Efter et par regnskabsår med nette, sorte 
tal på bundlinien er alt nu igen ved ”det 
gamle” i Initiativgruppen Houlkær: Udgif-
terne overstiger indtægterne, og kasserer 
Stig Jensen må påny ”gå tiggergang” til 
de fire store bidragydere: Houlkær Kirke, 
Houlkærskolen, Houlkær Idrætsforening 
og Boligselskabet Viborg – i håb om at de i 
2013 kan afse lidt flere midler til fællesska-
bet. Regnskabet for 2012 udviser et under-
skud på godt 25.000 kroner, og i budgettet 
for 2013 er der som udgangspunkt en til-
svarende ubalance mellem indtægter og 
udgifter.

Fire blade er for få
Den altoverskyggende udgiftspost i regn-
skabet er Houlkær Nyt, som det i 2012 
kostede godt 150.000 kroner at udgive, 
og en nærliggende løsning på problemet 
kunne derfor være at reducere antallet af 
årlige Houlkær Nyt-udgivelser fra fem til 
fire. Den løsning vil man dog i Initiativ-
gruppen Houlkær helst undgå at skulle ty 
til. ”Det er kun et par år siden, vi gik fra 
seks blade til fem”, og ”Det er svært at 
pege på stof i Houlkær Nyt, som vi ellers 
bare kunne have undværet”, lød således et 
par af argumenterne, da Initiativgruppen 
den 27. februar afviklede sit årlige repræ-
sentantskabsmøde på Houlkærskolen.

10 kroner i underkanten
Udgangen på debatten blev i stedet en 
venlig – men indtrængende – henstilling til 

Økonomien strammer til i 2013
Initiativgruppen er på vej mod underskud – og appellerer derfor nu 

om højere bidrag fra bl. a. grundejerforeningerne

de fire store bidragydere om at finkæmme 
budgetterne – og tilsammen finde de op 
mod 38.000 kroner, der skal til, for at øko-
nomien i 2013 kan komme til at hænge 
sammen. Samtidig blev det også besluttet 
at appellere til områdets grundejerforenin-
ger om evt. at justere deres tilskud til Ini-
tiativgruppen. 
- 10 kr. pr. husstand er ikke ret meget – set 
i forhold til, hvad vi som borgere i Houlkær 
får for pengene.
- 15 kroner vil bestemt ikke være urime-
ligt – og personligt synes jeg lige så godt, 
vi kan sætte beløbet op til 20 kroner pr. 
husstand, nævnte formanden for Grund-
ejerforeningen Gl. Asmild, Henrik Søgaard, 
på repræsentantskabsmødet.

Annoncefrit område
Områdets grundejerforeninger bidrog i 
2012 med tilsammen 18.900 kroner til Ini-
tiativgruppen Houlkær – og det beløb har 
efterhånden ligget nogenlunde konstant 
gennem en længere årrække.
Initiativgruppen håber i 2013 også på at 
kunne tegne lidt flere annoncer i tillæg-
get ”Praktiske oplysninger for Houlkær og 
Overlund” – for på den måde at generere 
ekstra indtægter. Til gengæld er Initiativ-
gruppen Houlkær fortsat ”fast i kødet”, når 
det gælder annoncer i ”moder-organet”:
Uanset hvor anstrengt økonomien så i 
øvrigt ser ud, så er der fortsat total enig-
hed i Initiativgruppen om at fastholde selve 
Houlkær Nyt som ”annoncefrit område”.
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Armerede rabatter – en dårlig idé
Initiativgruppen Houlkær protesterer til kommunen over lappeløsning langs Houlkærvej

At trafikken på Houlkærvej ind imellem 
kan forekomme lettere kaotisk i morgenti-
merne, kommer vist ikke bag på ret mange 
med kendskab til lokalområdet.
Nu har Viborg Kommune tilsyneladende – 
langt om længe - besluttet sig for at gøre 
noget ved problemerne.
Ikke ved at etablere venstresvingsbaner ved 
indfaldsvejene – sådan som der fra lokalt 
hold i årevis er blevet plæderet for – men 
derimod ved at armere rabatterne, så de 
bilister, der skal lige ud, fremover ikke 
behøver at køre igennem pløre og ælte for 
at styre uden om de biler, der holder stille 
og venter på at kunne svinge til venstre.
Ikke ligefrem en løsning, der vakte begej-
string på årets repræsentantskabsmøde i 
Initiativgruppen Houlkær.
- At armere rabatterne er umiddelbart en 
problematisk måde at løse trafikproble-
merne på Houlkærvej på – og særdeles 
risikofyldt for cyklisterne, lød således kom-
mentaren fra Houlkær IF-formand Hen-
ning Bruun-Schmidt.
I Initiativgruppen Houlkær ser man med så 
stor alvor på situationen, at Initiativgrup-
pens vej- og sti-ansvarlige, Stig Jensen, 
allerede dagen efter repræsentantskabsmø-
det skyndte sig at sende et brev til kommu-
nens vejchef, Per Christensen – med kopi 
til formanden for teknisk udvalg, Johannes 
Vesterby.  
”Armeres rabatten langs Houlkær bliver 
trafiksikkerheden ligefrem mindre efter 
vores opfattelse - og i endnu større grad i 

nordenden, hvor der ikke er cykelsti. Derfor 
bør den løsning slet ikke gennemføres og 
arbejdet stoppes.” 
”Vi har tidligere peget på behovet for at 
lave venstresvingsbaner og forstår slet ikke, 
hvorfor man ikke i stedet går i gang med 
det”, hedder det bl. a. i Stig Jensens hen-
vendelse til kommunen. 
Initiativgruppen Houlkær ser i øvrigt også 
gerne, at man fra kommunens side forhol-
der sig lidt mindre afslappet til trafiksitua-
tionen på Odshøjvej.
- Her færdes der dagligt rigtig mange børn 
– på vej til skole og idrætsaktiviteter - og 
tallet bliver uundgåeligt endnu større, når 
Fritidsgården efter sommerferien flytter ind 
i de nye lokaler ved Houlkær Hallen.
- Alligevel må vi med beklagelse konsta-
tere, at en bedre trafiksikring af Odshøjvej 
fortsat ikke synes at indgå i kommunens 
planer, bemærkede en ærgerlig Stig Jensen 
i forbindelse med repræsentantskabsmødet 
på Houlkærskolens lærerværelse.
Positivt – set fra et trafikalt synspunkt - er 
det til gengæld, at der nu langt om længe 
er blevet etableret cykelstier langs Rød-
dingvej/Nørremøllevej i det nordvestlige 
hjørne af lokalområdet. 
- Og vi kan da også stilfærdigt glæde os 
over, at der nu i det mindste er etableret 
et ”discountfortov” langs med en del af 
Søbakken, påpegede formand Carsten Mar-
cussen i forbindelse med Initiativgruppens 
repræsentantskabsmøde.
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Nyt blod til Initiativgruppen
Henrik Søgaard afløser Erik Overgaard Hansen i bestyrelsen for Initiativgruppen Houlkær

Udtrykket ”Tordenskjolds Soldater” falder 
umiddelbart lige for, når det gælder Initia-
tivgruppen Houlkær.
Udskiftningen i bestyrelsen har igennem 
flere år været såre begrænset. Gennem-
snitsalderen har lige så stille sneget sig i 
vejret. Og de potentielle arvtagere har ikke 
sådan været til at få øje på. I og med at der 
sjældent dukker andre end lige bestyrelses-
medlemmerne op til det årlige repræsen-
tantskabsmøde.
Så meget mere opmuntrende var dét, at der 
i forbindelse med repræsentantskabsmødet 
2013 meldte sig hele tre nye ansigter på 
banen.
Formanden for Grundejerforeningen Gl. 
Asmild, Henrik Søgaard, blev valgt ind som 
nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Erik 
Overgaard Hansen, og yderligere to nye: 
Karsten Bækgaard og Agnes Hahn blev 
valgt som suppleanter – med ret til at del-

tage i bestyrelsesmøderne på lige fod med 
den øvrige bestyrelse.
På den baggrund tog det afgående besty-
relsesmedlem heller ikke selv afskeden så 
tungt. Selv om det ifølge formand Carsten 
Marcussen er ”med sorg”, Initiativgruppen 
Houlkær nu tager afsked med Erik Overga-
ard Hansen, som sammen med Stig Jensen 
bl. a. har stået i spidsen for arbejdet med 
at virkeliggøre visionen om ”Naturområde 
Øst for Paradis”.
Erik Overgaard Hansen benyttede i stedet 
lejligheden til at citere inskriptionen på en 
gravsten, der står på den lille ø, Hjarnø, i 
Horsens Fjord: ”I sorgen over hans bort-
gang, skal vi ikke glemme glæden over 
hans forsvinden”.
- Jeg synes kun, det er positivt, at der nu 
kommer nye, yngre kræfter ind i bestyrel-
sen, lyder det med overbevisning fra den 
afgående Initiativgruppe-veteran.
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Nogen skal jo gøre dét
Tidl. viceskoleinspektør Niels Ebdrup er typen, der ikke er bleg for at påtage sig de opga-
ver, andre viger udenom. Bl. a. derfor blev det i denne omgang ham, der fik ”Initiativpri-

sen Houlkær”

”Han er ikke bange for at gå foran – og 
påtage sig de opgaver, som der ellers ikke 
er mange, der byder ind på. Hans indsats er 
kendetegnet ved en stor ansvarsfølelse. Han 
er samarbejdsorienteret og ser muligheder 
fremfor begrænsninger. Og så formår han 
med sit optimistiske sindelag at få optimis-
men til at smitte af på omgivelserne”.
Hvis man i øvrigt kan tale om et ”officielt 
signalement”, så er det sådan, det lyder – 
signalementet af årets modtager af Initia-

tivprisen Houlkær, Niels Ebdrup.
Overrækkelsen af initiativprisen har siden 
2006 været af de faste programpunkter i 
forbindelse med repræsentantskabsmødet i 
Initiativgruppen Houlkær, og ganske logisk 
var det i år Ole Birch, der havde fået til 
opgave at motivere valget af prismodtager.
Som hhv. skole- og viceskoleinspektør 
kørte Ole Birch og Niels Ebdrup igennem 
en årrække et tæt parløb i ledelsesteamet 
på Houlkærskolen.

Det var en synligt overrasket Niels Ebdrup, der i forbindelse med repræsentantskabsmødet i 
Initiativgruppen Houlkær fik initiativprisen overrakt af sin tidligere chef på Houlkærskolen, 
Ole Birch.
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Og ifølge prismodtageren selv er det i høj 
grad også Ole Birch, der med sine veludvik-
lede overtalelsesevner har medvirket til at 
holde Niels Ebdrup beskæftiget i pensio-
nisttilværelsen.
- Mange af de frivillige opgaver, som jeg i 
de senere år har påtaget mig, har jeg kastet 
mig over, fordi Ole har bedt mig om dét.
- Det gælder for så vidt både opgaven som 
arrangør af Houlkær-løbet fra 2004 og 
frem til 2009 – og nu senest opgaven som 
distributør af Houlkær Nyt, lyder det beske-
dent fra den nybagte initiativprismodtager.

En god arbejdsplads
Det første møde med Houlkær var ellers 
ikke lutter idyl.
Som viceskoleinspektør på den davæ-
rende Østre Skole, var Niels Ebdrup en af 
de lærere, der blev ”til overs”, da den store 
midtbyskole lukkede i 1989 – og sammen 
med fem ”gamle” Østre-kolleger blev han i 
den forbindelse overført til Houlkærskolen, 
hvor der på det tidspunkt stod en vicein-
spektør-stilling ledig.
- Jeg kunne ret hurtigt mærke, at jeg nok 
ikke ligefrem var den daværende skolele-
ders foretrukne kandidat. Men på lærervæ-
relset har jeg altid følt mig godt modtaget, 
og da så Ole kom til et par år senere – ja, så 
var det ligesom at starte på en frisk.
- Ole og jeg har altid haft et fortrinligt 
samarbejde. Han tog sig af de mere udad-
vendte opgaver, mens jeg i højere grad 
koncentrerede mig om økonomien, prøve-
afviklingerne og samarbejdet på de indre 
linjer.
- Og, nå ja. Så var det da for resten også på 
mit kontor, eleverne typisk havnede, når de 
havde lavet lidt for meget uro i klassevæ-

relserne, nævner Niels Ebdrup.
Ind imellem kunne det - i situationen – 
godt være nødvendigt at hæve stemmen, 
men ganske ofte lykkedes det rent faktisk 
at få en fornuftig snak om tingene, når ele-
verne nu alligevel var havnet på viceinspek-
tørkontoret.
Og når Niels Ebdrup – mere overordnet – 
reflekterer over sine 16 år som viceskolein-
spektør på Houlkærskolen, så er det afgjort 
de positive indtryk, der vejer tungest.
- Houlkærskolen anno 1989 var som 
udgangspunkt meget anderledes end Østre 
Skole, som jeg kom fra. Men når jeg i dag 
tænker tilbage på skolen, er det først og 
fremmest som en utroligt god arbejdsplads, 
hvor der altid har været et godt samarbejde 
ledelse, lærere og forældre imellem. Og som 
en skole, hvor der også rent fagligt bliver 
nået nogle gode resultater – selv om det 
da naturligvis giver nogle udfordringer, når 
vi i perioder har haft op til 13 forskellige 
nationaliteter repræsenteret i elevflokken, 
fremhæver den tidligere viceskoleinspektør.

Houlkær-vendt via arbejdet
At dømme ud fra adressen hører initiativ-
prismodtageren i virkeligheden slet ikke til 
i Houlkær. 
Indtil 1972 boede familien i det såkaldte 
”pip-kvarter” i vestbyen, og herefter flyt-
tede Niels og Birthe Ebdrup med deres børn 
ind i en nyopført villa på Grævlingehøjen.
- Skoledistriktsmæssigt har vi således igen-
nem alle årene hørt til Overlund, hvorimod 
vi i fritiden gradvist er blevet mere og mere 
Houlkær-vendte via mit arbejde på Houl-
kærskolen, forklarer Niels Ebdrup.
Således faldt det ganske naturligt, at det 
var Niels Ebdrup, Ole Birch tyede til, da der 
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i 2004 skulle findes en ny person til at stå 
for afviklingen af Houlkær-løbet i samar-
bejde med beboerrådgiver Tonie Holmberg, 
Boligselskabet Viborg.
Arbejdsopgaverne bestod bl. a. i at ind-
samle sponsorgaver, organisere tilmeldinger 
og udfærdige diplomer efter løbet.
- Og dét gik der faktisk ganske megen tid 
med, indtil jeg i 2009 overgav organiserin-
gen af Houlkær-løbet til Jacob Flintholm, 
bemærker Niels Ebdrup.

Stabilt omdelerkorps
I mellemtiden var en ny arbejdsopgave 
kommet til. Nemlig som distributør af 
Houlkær Nyt. En opgave, der tidligere blev 
bestridt af børnehaveklasselærer – og præ-
stehustru – Else Nielsen.
Fem gange om året får Niels Ebdrup fra 
trykkeriet leveret små 4000 udgaver af det 
lokale beboerblad i sin carport på Grævlin-
gehøjen, og så er det i øvrigt hans ansvar 
at tælle bladene op – og fordele dem til 
de cirka 30 omdelere, der hjælper med at 
bringe Houlkær Nyt det sidste stykke ud i 
Houlkær-borgernes postkasser.
- Problemet kunne være, hvis der alt for 
ofte skulle findes nye omdelere, men hel-
digvis har vi et meget stabilt omdelerkorps.
- I de fem år, jeg har haft med opgaven at 
gøre, tror jeg kun, det har været nødven-
digt at skulle finde 10-12 nye omdelere. Og 
faktisk er det også utroligt få klager, der 
kommer ind, noterer Niels Ebdrup med til-
fredshed i stemmen.
Som belønning for deres indsats får omde-
lerne hvert år to flasker vin, som Niels 
Ebdrup kører rundt med op mod jul.
- Men der er da stadig enkelte af de 30 
på min liste, som jeg aldrig har set. De har 

endnu aldrig været hjemme, når jeg har 
kigget forbi, bemærker den nyudnævnte 
initiativprismodtager. 

Baggrunden for at tildele Niels Ebdrup 
initiativprisen er bl. a. hans indsats som 
distributør af Houlkær Nyt. Fem gange om 
året bliver der fra trykkeriet leveret op mod 
4000 blade i carporten på Grævlingehøjen. 
Her er det dog kun et lille ”restlager”, ini-
tiativprismodtageren står med. 
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Bare det tjener et formål
Sideløbende med at han har arrangeret 
motionsløb og distribueret beboerblade har 
Niels Ebdrup bl. a. også været den, der – på 
Initiativgruppens opfordring – har ringet 
rundt til de forskellige grundejerforeninger 
i området, når de i visse tilfælde har været 
lidt for sendrægtige med indbetalingerne.
Det er utvivlsomt bl. a. den indsats, Ole 
Birch hentyder til, når han taler om ”opga-
ver, som der ellers ikke er mange, der byder 
ind på”, men selv er Niels Ebdrup ikke den, 
der forfalder til de store armbevægelser 
over sine egne meriter.
- Nogle skal jo nu engang gøre dét – og 
der er da også en vis tilfredsstillelse i at 
være med til at gøre noget for Houlkær-
området, hvor jeg selv har været så glad for 
at arbejde. Hvis man i øvrigt kan se, at det 
tjener et formål, fremhæver Niels Ebdrup.

Travl pensionist
Det er ellers ikke fordi, initiativprismodta-
geren i forvejen savner noget at tage sig til 
i sin pensionisttilværeIse.
I flæng kan nævnes at han bl. a. hjælper en 
tidligere lærerkollega på Østre Skole med at 
servere, når der er travlhed på Verdenskor-
tet i Klejtrup.
Han er frivillig på Viborg Bryghus – som 
rundviser i bryggeriet – og som uddeler af 
smagsprøver ude i supermarkederne.
Om sommeren er han to-tre gange om 
ugen i aktion som rundviser på Den Gamle 
Papfabrik i Bruunshaab, hvor han også er 
med i bestyrelsen.
Som tenor gør han fyldest – både i Viborg-
koret og senest også i Houlkær Kirkes vok-
senkor.

Og så har han da for resten også et par 
sommerhuse, der skal passes, ved siden af 
helårsboligen på Grævlingehøjen: et ”gam-
meldags” sommerhus i Illeris-området nær 
Hvalpsund og en såkaldt ”fiskerhytte” i til-
knytning til Rønbjerg Feriecenter.
Med til historien hører desuden, at Niels 
Ebdrup netop har rundet de 75.
Trods dét opererer han indtil videre med 
”løs deadline”, når det gælder hvervet som 
”Houlkær Nyt-”distributionschef”.
Og motivationen er bestemt ikke blevet 
mindre, efter at hans indsats nu er blevet 
påskønnet med Initiativprisen.
- Det er altid rart at få bekræftet, at der er 
nogen, der sætter pris på dét, man går og 
laver. Og glæden bliver da naturligvis kun 
større af, at jeg overhovedet ikke havde set 
det komme. 
- Det var helt ærligt først, da Ole begyndte 
at holde sin tale, jeg blev klar over, at det 
var mig, der kunne gå hen at få Initiativ-
prisen, erklærer Niels Ebdrup, som er pris-
modtager nr. otte i rækken.
Før ham er Initiativprisen Houlkær – i 
nævnte rækkefølge – tilfaldet Inger Møller, 
Charlotte Lund, Tove Rasmussen, Karla 
Pedersen, Godtfred Sorvad, Jacob Flint-
holm og Tonie Holmberg.
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Til fods gennem ”Øst for Paradis”
Takket være Nordea bliver det inden længe muligt at trave ad en ny natursti fra Houlkær 

til Tapdrup – og retur 

Der skal nok have været en og anden skep-
tiker, som syntes, det lød lovlig flyvsk og 
teoretisk, da Initiativgruppen Houlkær i 
efteråret 2011 første gang lancerede idéen 
om ”Naturområde Øst for Paradis”.
Ikke desto mindre varer det nu ikke ret 
længe, inden det første – helt konkrete – 
resultat af arbejdet ligger klar til at blive 

indtaget af lokalbefolkningen i Houlkær, 
Overlund, Bruunshaab og Tapdrup.
”Natursporet Øst for Paradis” bliver navnet 
på den 5,3 kilometer lange trampesti, der 
efter planen skal forbinde kirkerne i Houl-
kær og Tapdrup.
Sporet begynder ved Houlkær Kirke, hvor-
fra det går øst på forbi Skaldehøj og ud 

Direktør John Cramer fra Nordea overrækker en check på 16.663 kr. til Stig Jensen fra 
Initiativgruppen i Houlkær. Pengene skal bruges til anlæggelse – og markering - af ”Natur-
sporet Øst for Paradis” fra Houlkær til Tapdrup.
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til mosehullerne ved Kokholm. Herfra går 
det stik syd forbi Mandshøj og videre til 
Tapdrup. 
I alt skønnes det at ville koste 33.326 kr. at 
anlægge stien – og skilte, så vandrerne ikke 
farer vild undervejs.
Halvdelen af dette beløb havde Initiativ-
gruppen Houlkær i forvejen fået stillet i 
udsigt af ”Spor i landskabet”, som er et 
initiativ under organisationen Fødevarer og 
Landbrug. 
Den anden halvdel kom i hus, da bankdi-
rektør John Cramer, Nordea, onsdag 20. 
marts dukkede op til en – i hast arrangeret 
– sammenkomst i Houlkær Kirkes lokaler. 
Medbringende en check på 16.663 kroner 
– med venlig hilsen fra Nordea-fonden. 

Tak til lodsejerne
Donationen fra Nordea indebærer, at der 
allerede i løbet af foråret vil blive opsat 
skilte, så borgerne i området uden proble-
mer skulle kunne finde natursporet.
Samtidig kan der nu også sættes skub i 
udarbejdelsen af en folder, der skal for-
tælle om landskabet, historien, floraen og 
faunaen på ruten mellem Houlkær og Tap-
drup.
I Initiativgruppen Houlkær er man naturlig-
vis meget glade for, at Nordea og Nordea-
Fonden har gjort det muligt at etablere den 
kommende natursti, betoner Stig Jensen 
fra Initiativgruppen.
Samtidig rettede han i forbindelse med 
checkoverrækkelsen 20. marts en stor tak 
til de lodsejere, som har sagt ”Ja” til at lade 
sporet gå hen over deres jorde - og til de 
forskellige andre samarbejdspartnere bag 
projektet, herunder Viborg Kommune og 
de to involverede menighedsråd. 

Til sommer er det planen, at natursporet 
skal officielt indvies ved et større indviel-
sesarrangement, hvor alle områdets bebo-
ere kan se frem til at blive inviteret med. 
En markering, som dermed også tegner til 
at blive den første store milepæl i bestræ-
belserne på at gøre området ”Øst for 
Søerne” i Viborg til et mere sammenhæn-
gende naturområde.

Håber på Friluftsrådet
Næste store milepæl bliver forhåbentlig 
genoplivningen af Granada-skoven som 
et rekreativt tilholdssted for både store og 
små i Viborg-området.
Til det formål har Initiativgruppen Houl-
kær netop søgt Friluftsrådet om et tilskud 
på 110.000 kroner til etablering af bl. a. et 
madpakkehus, to shelters og en bro, hvor-
fra man kan studere dyrelivet i den lokale 
andedam.
Sammenlagt opereres der med et budget 
i størrelsesordenen 450.000 kroner – og 
en omtrent lige så ambitiøs tidsplan, der 
strækker sig fra 1. september 2013 og frem 
til udgangen af 2014.
Foreløbig må initiativtagerne dog væbne 
sig med tålmodighed i en tre-fire måneder.
Det er den tid, det typisk tager for Frilufts-
rådet at sagsbehandle en ansøgning som 
den, der netop er indløbet fra Initiativ-
gruppen Houlkær og arbejdsgruppen bag 
planerne om de nye rekreative tiltag i Gra-
nada-skoven.
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Venner kan man aldrig få nok af
”Kildehavens Venner” vil gerne være endnu flere

På plejecenter Kildehaven i Houlkær fore-
går der en masse spændende aktiviteter for 
beboerne og andre, som kommer i huset.
Det er f. eks aktiviteter som emnegrupper, 
mandehørm, gudstjeneste, datastue, dag-
plejebesøg, gåture, besøgsvenner, sang & 
musik, banko og cafe/hyggeeftermiddag.
Derudover arrangerer Kildehavens Venner 
og plejecentrets også personaleudflugter, 
påskefrokost, sommerfest, julemarked mv. 
Kildehavens Venner er en gruppe af frivil-
lige (vi er ca. 20 i øjeblikket), som har lyst 
til at lave nogle meningsfyldte og hygge-
lige aktiviteter for beboere og brugere af 
huset. 

Nogle bruger en time om ugen på det - 
andre bruger mere. Fælles for aktiviteterne 
er, at det skal være sjovt og hyggeligt, og 
at de frivillige gør det, de har lyst og inte-
resse for.
Du er meget velkommen til at komme til 
en af vores aktiviteter for at se, om du selv 
kunne have lyst til at blive frivillig, eller 
måske har lyst til at deltage i en af de åbne 
aktiviteter som bruger? 
Lyder det interessant? Kontakt da gerne 
kontaktperson for de frivillige Sonja Larsen 
86673817 eller centerleder Sussi Hald 
87876505.

Påskehygge på Kildehaven 

Lækker mad, god musik og hyggeligt 
samvær.
Der var sådan set ikke noget, der mang-
lede, da Kildehaven 20. marts inviterede til 
påskefrokost for beboerne, aktivitetsafde-
lingen samt venner og brugere udefra. 
Sognepræst Karsten Høgild bidrog under-
vejs til underholdningen med en historie, 
og generelt var det tydeligt at se, at de 
ældre havde en god dag i selskab med de 
frivillige, som sørgede for, at der blev ser-
veret mad for dem.
Som afslutning på dagen blev der da også 
rettet en stor tak på beboernes vegne til 
køkkenet, Kildehaven og de frivillige for 
nogle uforglemmelige timer.

- Som frivillig er det dejligt at blive påskøn-
net for, hvad vi hjælper med. Og jeg ved 
også, at centerleder Sussi Hald er glad for, 
at vi vil ofre vores tid på at gøre en forskel. 
Blandt andet ved at snakke med de ældre 
eller gå en tur med dem. Alt efter den 
enkelte ældres ønsker og formåen, lyder 
det fra en af Kildehavens frivillige, Gunnar 
S. Jespersen. 
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Tennisanlæg genåbner i nyt regi
Overlund Tennisklub inviterer til stor genåbning 14. maj

Gennem de senere år er tennisanlægget i 
Houlkær desværre af forskellige grunde 
kommet i dårligere og dårligere stand, hvil-
ket har medført at aktiviteten på anlægget 
har været meget lille. Sidste år blev banerne 
slet ikke gjort spilleklare til sæsonen. 
I Overlund Tennis Klub har vi fulgt denne 
udvikling, og vi har været kede af, at dette 
fine anlæg skulle risikere at forsvinde. 
Derfor har vi med stor velvilje og hjælp fra 
mange sider - Houlkær IFs tennisafdeling, 
Houlkærhallen, Viborg Idrætsråd, Viborg 
kommune og velvillige sponsorer - beslut-
tet at overtage anlægget og lægge det ind 
under vort regi.
En gennemgribende renovering af anlæg-
get er ved at blive sat i gang, og anlægget 
skal stå spilleklart i midten af maj måned, 
hvis alt går som planlagt.
Derfor vil vi gerne invitere alle interesse-
rede i hele det østlige Viborg til en festlig 
genåbning af anlægget tirsdag 14. maj 
kl. 19.00

Program for genåbningen
18.30  Velkomst og officiel genåbning af 

anlægget
18.45  Demonstration af tennisspillet (vi 

har fået fat i et par rigtig gode 
spillere, som vil vise deres kunnen) 

19.15 DGI-tennistrænere vil ”træne” 
dem, der har lyst til at være med

20.15  Vi spiller doubler, som vi normalt 
gør på vore klubaftener

21.30  Afslutning

Mens der spilles, vil der sideløbende være 
demonstration af tennisudstyr, og i klub-
huset vil der være mulighed for køb af 
forfriskninger og kaffe, ligesom medlem-
mer fra klubben vil være til stede, såfremt 
nogen vil høre mere om tennisspillet, med-
lemskab af klubben eller andre praktiske 
ting omkring spillet og anlægget.
De, der vil prøve at spille med på banen, kan 
låne ketsjere og skal bare møde i alminde-
ligt sportstøj, dog med passende tennissko 
(det vil sige sko med rimelig glat sål, så de 
ikke skader underlaget på banerne)
Fra klubbens side håber vi selvfølgelig, at 
der vil være god opbakning til vort initiativ 
med anlægget i Houlkær. 
Er du interesseret i at spille tennis, komme i 
gang igen eller måske starte helt uden for-
udsætninger, vil vi fra klubbens side gerne 
være behjælpelige med råd, vejledning og 
træning i den første tid. Mød op og lad 
os sammen finde ud af, hvordan du kan 
begynde at spille tennis!
Med tennisanlægget i Houlkær råder Over-
lund Tennis Klub nu over fire rigtig gode 
baner: To i Houlkær og to i Overlund (ved 
siden af Overlundgården/hallen), som alle 
drives i samme regi.
Vil du vide mere om klubben og vores akti-
viteter, kan du kigge ind på vor hjemmeside 
www.overlundtk.dk eller kontakte besty-
relsen på telefon 20 76 15 26 (Formand 
Esben Veng-Christensen).
Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen
Overlund Tennis Klub 
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Hej, jeg hedder Anne-Mette

Hvis du kommer på Houlkær Bibliotek om 
onsdagen, så har vi sikkert mødt hinanden 
før. Der har jeg nemlig haft plads siden års-
skiftet, og det er jeg meget glad for!

Til daglig arbejder jeg på hovedbiblioteket 
i Viborg og på lokalbiblioteket i Skals. Jeg 
er på børnebiblioteket, og interesserer mig 
således meget for børnekultur, som jeg har 
arbejdet med i mange år.

Jeg er bl.a. kontaktperson og administrator 
for Viborg Dramaskole og Textil- og De-
signskolen for børn og unge. Jeg har set 
mange af Dramaskolens fantastiske fore-
stillinger og må straks reklamere for de 
forestillinger der løber af stabelen her i for-
året (se om spilledage og billetsalg i vores 
arrangementsfolder ”Bemærkedage”).

Det er ”Hodja fra Pjort og Albert” for de 
yngste og ”Kundskabens træ” og ”Woyzeck” 
for de store. Der spilles på Værkstedssce-
nen, som ligger lige overfor Dramaskolen.

Textil- og Designskolen laver også en flot 
afrunding på deres sæson. Det bliver en 
udstilling af alt det de har lavet det sidste 
halve år - det er ikke planlagt endnu, men 
bliver temmelig sikkert på Børnebiblioteket 
i maj/juni.

Udover at arbejde på Børnebiblioteket, er 
jeg også medlem af noget, som hedder 
Børnekultursamrådet. Det er en sammen-
slutning af personer fra Viborg Kommunes 
skoler, institutioner og foreninger der laver 
arrangementer for børn f.eks. Store Lege-
dag, Skt. Hans-aften for børn, Kulturnat, 
Købe-Bytte-Sælgedag og meget andet.

Og hvad laver jeg så, når der ikke står 
”børn” på programmet? Ja jeg kan godt 
lide at se en god film i biografen, høre god 
musik (gerne på min pladespiller - ja så old 
school er jeg), gå en tur i svømmehallen 
eller se noget spændende kunst.

Jeg kan også godt lide et godt grin. Jeg 
er stor tilhænger af engelsk humor som 
”Fawlty Towers”, Ricky Gervais´ ”Extras” 
og ”The Office”, ”Little Britain”, ”Green 
Wing”, ”Lead Balloon” og mange andre.  
Men det er vist noget nørdet ;-)  

Selvfølgelig læser jeg også bøger; mest 
krimier. Jeg er stor fan af Minette Walters 
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Lær om IT - netværkstedet 
udvider åbningstiden!

Nethood er et åbent tilbud, hvor man kan få personlig hjælp til mindre opgaver, 
som man skal bruge computer og internet til. 
Man kan f.eks. få hjælp til
 
at oprette en mailadresse
at finde rundt på internettet
at bruger Borger.dk
at få oprettet og bruge NemID
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 …..

Netværkstedet er åbent:

mandage kl. 14.00 - 16.00
tirsdage kl. 14.00 - 16.30
onsdage kl. 10.00 - 13.00
torsdage kl. 14.00 - 16.30

Medbring gerne din egen bærbare computer. 
Ingen tilmelding nødvendig - mød bare op.

og andre engelske krimiforfattere som Bar-
bara Vine (som er et pseudonym for Ruth 
Rendell) og P. D. James´s bøger om Adam 
Dalgliesh. Svenske krimier er også gode - 
her kan jeg bl.a. anbefale Liza Marklund. 
Hendes hovedperson journalisten Annika 
Bengtzon har jeg fulgt fra første bind - og 
det har ikke været kedeligt.

Børnebøger  - ja der er det svært at vælge: 
Ingen nævnt - ingen glemt. Men jeg vil 
nu alligevel fremhæve et par favoritter. 
Kim Fupz Aakesons Vitello bøger, Sven 
Nordqvists Peddersen og Findus bøger og 
Jujja Wieslanders bøger om Mor Muh og 
Krage. 
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Nyt fra skolen
Foråret på skolen er kendetegnet ved, at 
planlægningen af kommende skoleår går i 
gang.
Første led i planlægningen har været at 
udarbejde en timefordelingsplan. En plan, 
som fastlægger hvor mange lektioner, der 
skal undervises i, i de enkelte fag. Planen er 
netop godkendt af skolebestyrelsen.
Næste led i planlægningen bliver fagfor-
delingen, hvor det fastlægges hvem, der 
skal undervises i hvilke fag i hvilke klasser. 
Sidste del i planlægningen bliver 
skemalægningen.
Vi arbejder også med planlægningen af 
folkeskolens afgangsprøve, som finder sted 
i maj og juni.
Udarbejdelse af det interne budget indgår 
også i planlægningen. Skolebestyrelsen 
skal godkende de enkelte dele af planlæg-
ningen.
En ekstra dimension ved forårets opgaver 
er at implementere en ny organisation af 
kommunens specialområde. Dette invol-
verer skolen. Læsecentret, som har haft til 
huse på skolen i flere år skal fortsat arbejde 
i centret på skolen, men også have opgaver 
på kommunens enkelte skoler.
Skolen skal desuden have en funktion som 
viden center for 2 sprogede elever. Der 
bliver tale om en funktion, som retter sig 
mod kommunens skoler.  De nye funktio-
ner skal træde i kraft ved skoleårets begyn-
delse.
Skolebestyrelsen arbejder med at udforme 
principper for en række områder. Der har 
været fokus på en revision af trivselssættet 

samt kostpolitikken. Senest er udarbejdet 
principper for klassesammenlægning.
Bestyrelsen afholder et fælles forældre-
møde d. 30. april 2013 kl. 19.00 i gymna-
siets nye auditorium. Psykolog Jens Winter 
holder foredrag om bl.a. unges brug af 
sociale medier.
Første fredag i marts er nationale trivsels-
dag. Dette blev på skolen markeret ved 
afholdelse af en trivselsdag for alle elever. 
Temaet var samarbejde på tværs af alder. 
Gennem en række praktiske opgaver blev 
samarbejdet mellem de yngste og ældste 
afprøvet i praksis. En meget fin dag med 
mange spændende opgaver og et godt 
resultat.
På det bygningsmæssige område er en 
række lamper udskiftet til fordel for mere 
energibesparende lamper. Senere udskiftes 
vinduer i en del lokaler.
Legepladsen for de yngste renoveres i løbet 
af foråret. En række nye legeredskaber 
bygges til den nuværende legeplads.
Foråret fik en uventet dimension, da der 
blev konflikt på lærerområdet. Skolens 
overenskomstansatte lærere er i lockout. 
Dette betyder, at lærerne midlertidigt ikke 
må forestå undervisning på skolen. Lock-
out skyldes uenighed om lærernes arbejds-
tid. Det vigtigste stridspunkt er lærernes tid 
til forberedelse. Vi håber i skrivende stund 
på at lockout bliver af kort varighed. Kon-
sekvensen for skolen er, at al undervisning 
er aflyst.
SFO er åben til normale åbningstider.

Ole Birch
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Forårstiden nærmer sig i sfo´en.
Skidragterne skiftes ud med sommerjak-
kerne og der vil være flere og flere udendørs 
aktiviteter. I den forbindelse er vi så småt 
startet op med rollespil. Børnene dyster i to 
hold mod hinanden, hvor det handler om 
strategi, samarbejde og tolerance. 
I en periode har vi kørt ”klassekampen”. Her 
har drengene og pigerne klassevis dystet 
mod hinanden i høvdingebold og battle. 
Vi har også taget hul på Idrætskaravanen, 
hvor børn fra både Myretuen og Kernehu-
set har deltaget. I Idrætskaravanen har bør-
nene kunne forbedre sig i længdespring, 
højdespring, præcisionsspark og løb og alt 
efter præstation, vil børnene få tildelt hen-
holdsvis bronze, sølv eller guld mærker.
Af indendørsaktiviteter har vi netop vist det 
store TALENT SHOW. Vi havde lånt Gøge-
redens fællesrum til anledningen. Der var 
18 modige talenter, som viste deres kunnen 

foran det store publikum, som bestod af 
børn og voksne fra Myretuen og Kernehu-
set. Dommerne var 4 børn fra 7 klasse, som 
afgjorde hvem der skulle have 1., 2., og 3. 
pladsen. 
Der har været godt gang i maleværkstedet, 
hvor der bl.a. er lavet fuglebilleder på lær-
reder, ved hjælp af gips og hønsetråd m.m. 
Billederne hænger udstillet på gangene i 
Kernehuset. Derudover har træværkstedet 
været flittigt besøgt. Børnene har brugt 
deres frie fantasi. De kreative børn har lavet 
rigtig mange flotte armbånd af cykelslange. 
Af fremtidige projekter, glæder vi os til 
den store sommerfestival/middelalderuge 
og OL ugen, hvor der arbejdes på højtryk i 
planlægningsgrupperne.

Houlkær SFO, Kernehuset
Thomas og Nina
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Flot nominering til skolebiblioteket.
”I er blandt landets tre bedste” Det er den 
melding, som Houlkær skolebibliotek har 
fået efter lang tids hårdt benarbejde. Om 
det også er landets bedste, bliver afgjort i 
København d. 3.maj.
Hvert år kårer Kommunernes skolebib-
lioteksforening ”Årets Skolebibliotek”. Det 
er en titel man kan søge om at komme i 
betragtning til. ”Hvordan får man den idè, 
at søge om at lade sig nominere?” spør-
ger jeg Bente Bach, som er den ene af de 
to skolebibliotekarer på Houlkærskolen. 
”Det gør man, hvis man bliver opfordret 
til det”, svarer hun beskedent. Forud ligger 
der en række begivenheder, hvor bibliote-
ket er blevet lagt mærke til i andre sam-
menhænge. Blandt andet en artikel i ”Børn 
& Bøger”, der beskriver det alsidige udbud 
biblioteket rummer, med et vist fokus på 
den digitale platform. Og netop Digital 
formidling og vejledning er et af dette 
års temaer for skolebiblioteksforeningens 
udvælgelsesfokus.
Nu kunne man godt tro, at det var en helt 
enkel proces – man lader sig nominere og 
man vinder eller taber. Sådan er det slet 
ikke! Efter at have fået opfordringen, satte 
de to skolebibliotekarer – Bente Bach og 
Pia Lund – sig ned, og beskrev skolebib-
liotekets fysiske indretning, funktioner, 
materialer og tilbud. Det var ansøgningen! 
Derpå fulgte en nervepirrende ventetid. 
Svaret var positivt ”I er blandt landets tre 
bedste skole-biblioteker”.  Næste skridt var 
et timelangt besøg af to repræsentanter 
for skolebiblioteksforeningen, hvor Bente 
og Pia blev fulgt i deres arbejde på bib-

lioteket. Som afslutning på dagen, fandt 
der en form for eksamination sted, hvor 
Bente og Pia blev interviewet i forhold 
til 3 givne spørgsmål. Og nu er der atter 
nervepirrende ventetid. I øjeblikket bliver 
”eksaminationen” og de to repræsentanters 
oplevelser vurderet af de høje herrer. Den 
endelige placering og prisoverrækkelse sker 
på Københavns Rådhus d. 3. maj 2013. Her 
vil, meget pædagogisk, blive uddelt priser 
for en første- og to andenpladser. Med sig i 
bagagen får de to dygtige skolebiblioteka-
rer Houlkærs bedste ønsker og opbakning!

Bente Bach og Pia Lund
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Mindre end et halvt år efter, at der i ”Gøgereden” på Houlkærskolen blev samlet 50.000 
kroner ind til ”Childrens Welfare Center” i Nepal, begynder man nu at kunne se de første 
konkrete resultater af ”Børn hjælper børn”-projektet. Det kan Jesper Lyngby Andersen 

bekræfte, efter at han netop har besøgt børnehjemmet i Kathmandu som led i en større 
jordomrejse. Jesper Lyngby Andersen er selv tidligere elev på Houlkærskolen. Her følger 

hans dugfriske beretning fra børnehjemmet for foden af Himalaya-bjergene.

Børnehjem på vej 
mod selvforsyning

Kærkommen donation fra Houlkærskolen er netop i disse uger ved 
at blive omsat i opførelsen af en kostald

I oktober sidste år blev der på Houlkær-
skolen gennemført en større indsamling til 
fordel for børnehjemmet Children’s Welfare 
Center (CWC) i Kathmandu i Nepal.
Oprindelig var det planen, at det overra-
skende store beløb, der i den forbindelse 
blev indsamlet, skulle bruges på at købe 
grise og få opbygget en grisestald i et 
forsøg på at gøre børnehjemmet selvforsy-
nende med fødevarer.
Griselugt og en hyggelig øffen er der dog 
fortsat ikke noget af omkring det fredeligt 
beliggende center i udkanten af den stres-
sende storby.
- Vi mødte en stor lokal modstand imod 
vores ide om at etablere en grisestald. I 
Nepal anser folk grise som beskidte dyr, og 
folk ønskede simpelthen ikke grise i lokal-
området, forklarer Rina Karki, der sammen 
med sin mor står for den daglige drift af 
centeret.
Efter afvisningen fra de lokale i den lille 
Kathmandu-forstad, hvor børnehjemmet 
ligger, gik CWC’s ledelse i tænkeboks i en 
længere periode i et forsøg på at finde ud 
af, hvordan man så bedst muligt kunne 

Man er automatisk populær på børnehjem-
met i Kathmandu, når man kommer fra 
Houlkær.  Her er artiklens forfatter, Jesper 
Lyngby Andersen, omgivet af en større flok 
af de nepalesiske børnehjemsbørn. Børnene 
lytter interesseret, mens Jesper fortæller 
om, hvordan han engang brækkede sin arm 
i en fodboldkamp på Houlkær Stadion.
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udnytte de donerede penge fra Houlkær. 
Undervejs var bl. a. dambrug og en høn-
segård inde i tankerne, inden man til slut 
besluttede sig for at bygge en kostald. 
- Tanken er, at dele af mælken, som vi får 
fra køerne, skal gå til børnenes daglige 
kost, mens vi regner med at kunne sælge 
resten til et lokalt mejeri, således at vi kan 
købe andre varer, lyder det fra Rina Karki. 
Samtidig har børnehjemmet lejet nogle 
små marker af naboen. Så på denne lune 
forårsdag, mens kornet så småt er begyndt 
at stritte af sundhed, går fire-fem nepale-
siske arbejdere rundt med sved på panden, 
mens de bygger de ydre mure, der skal 
udgøre kostalden. 
- Vi ser virkelig frem til, at det hele står 
færdigt - og vi helt bogstaveligt kan høste 

Der svedes bravt på byggepladsen, hvor fire-fem nepalesiske arbejdere i disse uger er i gang 
med at opføre Children’s Welfare Center’s nye kostald.

frugterne af den dejlige donation fra Houl-
kærskolen, lyder det afrundende fra Rina 
Karki, mens hun med et veltilfredst smil på 
læben skuer ud over børnehjemmets besid-
delser.
I det hele taget er der ingen tvivl om, at 
såvel børnene som personalet på CWC 
sætter stor pris på de penge som børn, 
lærere og forældre i Houlkær har bidraget 
med - og at de indsamlede midler - trods 
startproblemerne - hurtigt skal få ben at 
gå på. 
I løbet af et par år regner børnehjemmet 
med at være helt selvforsynende med føde-
varer, hvilket man i høj  grad kan takke 
Houlkærskolen for.
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Idrætsforening presset helt i bund
Ekstraordinær generalforsamling 24. april tegner på forhånd til at blive ”knald eller fald” 

for HIF – og dermed for hele idrætslivet i Houlkær 

Det er ikke mere end fem år siden, Houl-
kær IF kunne kalde sig Viborg Kommunes 
næststørste idrætsforening.
I dag står klubben på nippet til en kol-
laps, som i yderste konsekvens truer med at 
splitte idrætslivet i Houlkær for alle vinde. 
Så hårdt kan situationen i realiteten træk-
kes op efter HIF-generalforsamlingen tirs-
dag 26. marts, hvor det ikke lykkedes at 
finde afløsere for hverken formand Hen-
ning Bruun-Schmidt eller kasserer Kirsten 
Frederiksen.
Begge nøglepersoner i idrætsforenin-
gen havde på forhånd klart og utvetydigt 
annonceret, at de ikke var villige til at 
modtage genvalg. 
Alligevel lykkedes det kun at samle en halv 
snes medlemmer til den ordinære gene-
ralforsamling, som blev afviklet i Houlkær 
Hallens festlokale. Og ingen af de tilstede-
værende var på stedet parate til påtage sig 
hverken formands- eller kasserer-ansvaret.
I erkendelse heraf har Henning Bruun-Sch-
midt og Kirsten Frederiksen foreløbig ind-
vilget i at fortsætte på deres poster frem til 
en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 
24. april.
Her skal der så til gengæld også findes to 
nye frontfigurer til idrætsforeningen, hvis 
HIF skal fortsætte i den hidtidige form.
- Alternativet er, at hver enkelt idrætsgren 
under HIF-paraplyen i fremtiden fortsætter 
for sig selv, men det vil i bund og grund 
være en trist udvikling.

- Ved at stå sammen kan vi støtte hinanden 
frem for at udkonkurrere hinanden. Vi kan 
løfte opgaver, vi ikke enkeltvis kunne løfte, 
og vi kan i fællesskab forsøge at mini-
mere bureaukratiet, fremhævede Henning 
Bruun-Schmidt, som gennem de seneste 
14 år har været manden i spidsen for Houl-
kær IF.

Fusion opgivet
I lang tid har Houlkær IF ellers arbejdet på 
en helt tredje løsning: nemlig en fusion 
med Houlkær Hallen under det nye, fælles 
navn: Houlkær Idræt og Fritid.
Sammenlægningen af hal og idrætsfor-
ening så egentlig ud til at være faldet på 
plads, da det for nylig lykkedes at nå til 
enighed om betingelserne for, at hallen 
kunne overtage HIFs nødlidende ten-
nisanlæg, men forehavendet strandede så 
igen, da HIFs basketafdeling meddelte, at 
den ikke længere ønsker at være en del af 
idrætten i Houlkær.
- Med basketafdelingens farvel – og en 
håndboldafdeling, der også lige så stille 
skrumper – står vi i dag efterhånden i en 
situation, hvor HIF ikke længere er i stand 
til selv at fylde Houlkær Hallen. Og det var 
jo ellers dét, der oprindelig var hele bag-
grunden for idéen om Houlkær Idræt og 
Fritid.
- Samtidig er vi halbestyrelsen heller ikke 
interesserede i at overtage en idrætsfor-
ening, som alle andre tilsyneladende er på 
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vej til at flygte fra, forklarer halformand 
Jens Johansen.
I stedet for at slå hal og idrætsforening 
sammen i en helt ny, fælles organisation, 
går planerne nu i stedet på at styrke det 
gensidige samarbejde ved at lade en repræ-
sentant for halbestyrelsen indgå i Houlkær 
IFs bestyrelse.
Hvordan det mere præcist skal foregå, 
fremgår at et sæt nye vedtægter for Houl-
kær Idrætsforening, som efter planen også 
vil blive lagt frem på den ekstraordinære 
generalforsamling 24. april.
Men nye vedtægter gør det selvsagt ikke 
alene, hvis der i øvrigt ikke er nogen, som 
vil påtage sig de bestyrelsesposter, som 
vedtægterne opererer med.
Derfor forestår der nu også et stort stykke 
benarbejde på de indre linjer frem mod den 
ekstraordinære generalforsamling 24/4.
- Her og nu er det stadig for drastisk at 
sige, at vi bare kan lukke foreningen.
- Vi må alle sammen forsøge at aktivere 
vore netværk – og se, om ikke vi ad den 
vej kan få bragt en ny formand og en ny 
kasserer på banen, appellerede Henning 
Bruun-Schmidt på generalforsamlingen.

Medlemmerne siver
Den afgående formand benyttede i øvrigt 
lejligheden til at beklage, at Houlkær IF 
ikke i højere grad har haft succes med at 
fastholde og udvikle idrætskulturen og 
idrætstilbuddene i lokalområdet.
- I min tid er bordtennis, gymnastik og 
squaredance forsvundet fra repertoiret. 
Amerikansk fodbold og tennis er kommet 
til – og er blevet nedlagt igen – og senest 
har vi nu også måttet sige farvel til basket-
ballafdelingen.

- Resultatet er, at vi nu er helt nede på 647 
medlemmer – det laveste antal i foreningen 
nogensinde – hvor vi ellers typisk har ligget 
på mellem 900 og 1000 medlemmer, note-
rede Henning Bruun-Schmidt.
Det faldende medlemstal afspejlede sig 
også – sort på hvidt – i regnskabet, som 
blev fremlagt af den afgående kasserer Kir-
sten Frederiksen.
Kontingentindtægterne er i løbet af det 
seneste år faldet fra godt 566.000 til 
godt 478.000 kroner, og bl. a. derfor kom 
idrætsforeningen også ud af 2012 med et 
underskud på 63.351 kroner.
Egenkapitalen udgør fortsat godt 315.000 
kroner, men heri er medregnet tennisan-
lægget, som alle efterhånden må erkende 
ikke er de 360.000 kroner værd, som 
anlægget er opført til i regnskabet.
- I praksis er situationen den, at jeg i øje-
blikket stort set ikke har nogen penge at 
betale regninger med,  erklærede Kirsten 
Frederiksen på generalforsamlingen.
Sammenfattende er det vist ikke for meget 
sagt, at Houlkær IF forud for den ekstra-
ordinære generalforsamling 24. april er 
”presset helt i bund” – for nu at bruge et 
udtryk fra sports-terminologien.
Og at der derfor – af samme grund - er 
brug for alle gode kræfter, som gerne vil 
være med til at sikre, at der også i frem-
tiden kan være et alsidigt idrætsudbud i 
Houlkær-området.
Mest rammende blev det på generalfor-
samlingen udtrykt af Palle Kjær Laursen.
- Vi skal passe gevaldigt på. Ellers graver 
vi Houlkær IFs grav – og dét vil efter min 
mening være hammerærgerligt, lød det 
med beklagelse i stemmen fra den nys 
abdicerede fodboldudvalgsformand. 
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Med kniven for struben!
Skal eller skal Houlkær IF ikke eksistere mere?

Uden kandidater til formands- og kassererposten i hovedforeningen bliver det svært!
På den årlige generalforsamling i Houlkær IF 26. marts var der ingen kandidater til 
disse poster. 
Houlkær IF vil gøre et fornyet forsøg ved en ekstra generalforsamling den 24. april i 
Houlkærhallen kl. 19.30.
Posterne er ulønnede, giver en del erfaringer og noget arbejde; men bærer den løn 
i sig at sikre fællesskab omkring idræt for børn, unge og voksne i Houlkærområdet 
inden for fodbold, linedance, badminton, håndbold. 
Ligesom Houlkær IF sammen med andre organisationer i området medvirker til at sikre 
området en stemme gennem Initiativgruppen Houlkær.

Kontakt os hvis det kunne have interesse at stille op. 

Vi hjælper selvfølgelig gerne nye i gang.
Alternativet til den foreningsmodel, som vi kender i dag, er, at hver idrætsgren for sig 
etablerer sig som selvstændig forening: 
Det giver samlet mere bureaukrati og behov for flere idrætsledere og flere opgaver 
i forhold til at afstemme de forskellige foreningers virke omkring Houlkærhallen og 
anlægget ved hallen.
Det vil give mere arbejde og vanskeligere forhold.

Så vi skal finde kandidater til formands- og kassererposten! 

Med mange hilsener & ønsker om succes for denne aktion

Bestyrelsen 
(og for formands- og kasserer postens vedkommende kun til den ekstra generalforsamling i april)

Henning Bruun-Schmidt, Formand 2010 0008/henningbruunschmidt@gmail.com
Lone Møller Jørgensen (Håndbold), Næstformand 2639 3311/lj4@viborg.dk
Kirsten Frederiksen, Kasserer 3177 4844/kirsten804.gmail.com
Anders E. Larsen (Badminton), 8667 4881/eklundh@mail.tele.dk
Dorte Sigvardsen (Fodbold), idosi@rebild.dk
Grete Due Hansen (Linedance), 2177 5468/grete.hansen@yahoo.dk
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Offensiv belønnet med 
nyt fodboldudvalg

Fem udvalgsmedlemmer bliver til tre – men reelt bliver arbejdsopgaverne 
i fremtiden fordelt på flere hænder 

Der måtte – for nu at blive i fodboldjar-
gonen – forlænget spilletid til, før det lyk-
kedes Houlkær IF at få sammensat et nyt 
fodboldudvalg.
Som omtalt i forrige nummer af Houlkær 
Nyt gik hele det ”gamle” fodboldudvalg 
af på årsmødet 19. februar, men med kun 
seks fremmødte udover bestyrelsen stod 
afløserne ikke ligefrem i kø for at tage over.
I stedet valgte fodboldudvalget i løbet 
af februar/marts at gå mere offensivt til 
værks, og efter omkring en måneds opsø-
gende arbejde kan den afgående fodbold-
udvalgsformand, Palle Kjær Laursen, nu 
med tilfredshed konstatere, at kabalen er 
gået op. 
Dorthe Sigvardsen overtager posten som 
formand for fodboldudvalget. Den hidti-
dige økonomiansvarlige, Rasmus Sigvard-
sen, tager endnu en tørn som kassemester 
– nu med assistance fra Lars Bo Chri-
stensen. Og Michael Kverndrup overtager 
posten som sponsoransvarlig – med Lotte 
Andersen og Linda Pedersen som ”assisten-
ter”.
- Rent formelt går vi dermed fra fem til 
”kun” tre fodboldudvalgsmedlemmer. Men 
reelt får vi i virkeligheden fordelt opga-
verne på flere hænder.
- Selv fortsætter jeg f. eks. med at repræ-
sentere Houlkær IF i forhold til Eastside 
Viborg og FK Viborg. Det arbejde har hidtil 

automatisk ligget hos formanden, noterer 
Palle Kjær Laursen, som i alt har siddet i 
otte år som medlem af fodboldudvalget i 
Houlkær: fire år som formand og yderligere 
fire år som økonomiansvarlig.

Ekstraordinære udgifter
Formandsberetningen 19. februar blev 
således den sidste fra Palle Kjær Laursen i 
denne omgang.
I årenes løb har der både været op- og ned-
ture.
- Men vi kan i dag aflevere et regnskab, 
som vi absolut godt kan vedkende os i fod-
boldafdelingen, understregede Palle Kjær 
Laursen på årsmødet.
HIF Fodbold har i 2012 bl. a. haft ekstra-
ordinære udgifter til en ny kridtmaskine, 
til reparation af lysanlægget og til en ny, 
såkaldt M-station.
Alligevel kom afdelingen – i praksis - ud af 
regnskabsåret med et overskud, hvis man 
tager højde for ændrede regnskabsprincip-
per – og en forventet positiv tilbageførsel 
fra samarbejdet med Overlund GF på cirka 
13.500 kroner.

Duo deler lederpris
Et af de faste programpunkter på fodbold-
udvalgets årsmøde er i øvrigt uddelingen af 
Jyske Banks lederpris.
Og for første gang i de seks år, prisen er 
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blevet uddelt, var det i 2013 en duo, der 
løb af med hædersbevisningen. 
Årets prismodtagere blev Morten Nielsen og 
Brian Børsting, som bl. a. er to af arkitek-
terne bag de succesfulde opstartsarrange-
menter i Houlkær IFs børnefodboldafdeling 
– og som desuden er hoveddrivkræfterne 
bag julemånedens Børnenissecup i Houl-
kærhallen.

Årets to modtagere af Jyske Banks lederpris, Morten Nielsen og Brian Børsting, flankeret af 
Chris Stenskrog fra Jyske Bank og den afgående formand for Houlkær IFs fodboldafdeling, 
Palle Kjær Laursen.

- Det er i høj grad deres fortjeneste, at Bør-
nenissecuppen i de seneste to år er blevet 
gennemført med så stor succes, som det 
har været tilfældet.
- Og i det hele taget er de begge meget 
ambitiøse og energiske - og ved med sik-
kerhed, hvor de vil hen, lyder det anerken-
dende fra den nu fhv. formand for Houlkær 
IFs fodboldafdeling, Palle Kjær Laursen.
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Fodboldsamarbejde 
– nu også med eget logo

Allerede her i foråret kommer det til at optræde på U13-holdets træningsdragter  

Først kom ”fusionen” – og de rød- og 
blå-stribede trøjer. Senere skiftede fod-
boldsamarbejdet navn fra HIF/OGF til det 
noget mere mundrette: Eastside Viborg. Og 
som det foreløbig sidste skud på stammen 
har Eastside Viborg nu også fået sit ”eget 
logo”.
I alt otte forskellige forslag har været ”til 
eksamen” i de to klubber – og i Overlund 
GFs og Houlkær IFs fælles samarbejdsud-
valg – og det logo, der fik flest stemmer, 
får i fremtiden status som ”officielt vare-
mærke” for fodboldsamarbejdet ”Øst for 
Søerne”.
- Vores fælles U13-mesterrækkehold står 
netop over for at skulle have nye træ-
ningsdragter, og har derfor – forståeligt 
nok - presset på for at få en afklaring med 
hensyn til det fælles logo.
- For de øvrige holds vedkommende bliver 
det nok tidligst fra sommerferien, at det 
nye logo begynder at finde vej til spille-
dragterne, forudser formanden for sam-
arbejdsudvalget i Eastside Viborg, Connie 
Andersen fra Overlund GF. 
Idé-udkastene til det nye logo er lavet af 
Brian Soelberg, som lige siden Eastside 
Viborgs ”fødsel” har været en af krumtap-
perne bag fodboldsamarbejdet – som sam-
arbejdsudvalgsmedlem, kampfordeler og 
ungdomstræner.
Bag den endelige grafiske finpudsning af 
logo’et står 18-årige Emil Gandrup, som 
selv er en af de ungdomsspillere, der i de 

senere år har nydt godt af fodboldsamar-
bejdet på tværs af Randersvej.
En af hovedvisionerne bag Eastside Viborg 
har lige fra starten været, at det også ”Øst 
for Søerne” skulle være muligt at spille 
ungdomsfodbold på pænt højt niveau, og 
netop i dette forår når fodboldsamarbejdet 
et foreløbigt højdepunkt med mesterræk-
kehold i både U13-, U14- og U17-rækken.
- Tre lokale mesterrækkehold i ungdoms-
rækkerne – dét tror jeg aldrig nogensinde 
tidligere, vi har kunnet opvise i Houlkær 
og Overlund, fremhæver Connie Andersen.
Til gengæld har Eastside Viborg her i 
2013-sæsonen – for første gang siden 
fusionen - måttet opgive at få stablet et 
U19-hold på benene. 
De U19-spillere, der stadig er aktive i klub-
ben, indgår nu i stedet i truppen omkring 
det fælles seniorhold i serie 2. 
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Forårsmarked gav rekordstort overskud
Trods skræmmende vejrprofetier fandt op mod 300 markedsgæster 

alligevel vej til Houlkær Kirke 16. marts

Man kan ikke ligefrem sige, der var forår i 
luften, da Houlkær Kirke inviterede til for-
årsmarked lørdag 16. marts.
Tværtimod varslede meteorologerne sne-
storm i løbet af eftermiddagen – uden at 
det dog tilsyneladende smittede negativt af 
på fremmødet.
Lige fra kirkens pige- og voksenkor sang 
dagen ind fra morgenstunden, var der livlig 
aktivitet overalt i huset. Lodderne til det 
amerikanske lotteri blev udsolgt i en hån-
devending, og slutfacit i sidste ende blev 
et rekordstort overskud på 34.500. Over-
skuddet er blevet fordelt med 7.500 til 
henholdsvis De grønne pigespejdere, kir-
kens kor og Kirkens Korshærs varmestue i 
Viborg. Endelig får Houlkær kirkes missi-
onsprojekt Mor/barn centret i Den central-
afrikanske republik også 7.500. Resten af 

overskuddet holdes disponibelt, hvis sær-
lige behov viser sig.
Præcis hvor mange, der nåede at besøge 
forårsmarkedet i løbet af de godt fire timer, 
arrangementet varede, må bero på et kva-
lificeret skøn.
- Mellem 250 og 300, lyder vurderingen fra 
sognepræst Karsten Høgild.
Han hæfter sig i øvrigt ikke mindst ved det 
gode humør og den gode stemning, der 
karakteriserede hele arrangementet – lige 
fra opstillingen gik i gang om torsdagen, 
til de sidste boder var pakket ned om lør-
dagen.
I alt var cirka 35 frivillige involveret i forår-
smarkedet – i cafeteriet, i ”loppehallen”, i 
tombolaen og i de forskellige spejderboder.
Se flere billeder fra forårsmarkedet på 
www.houlkaerportalen.dk

Det præcise besøgs-
tal er der ingen, der 
kender, men arrangø-
rerne skønner selv, at 
mellem 250 og 300 
gæster besøgte forår-
smarkedet i Houlkær 
Kirke 16. marts. I hvert 
fald var der godt fyldt 
op i menighedsloka-
lerne, mens gevinsterne 
i det amerikanske lot-
teri blev trukket ud.
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Spaghettigudstjeneste
”Spaghettigudstjeneste” er en mini-gudstjeneste primært tilrettelagt for børn i alderen 3-6 
år, men børn i alle aldre, forældre og bedsteforældre er meget velkomne. Vi skal sammen 
gå på opdagelse
- i kirken. Hvad er den for et underligt hus?
- i Bibelen. Hvad er det for nogle spændende historier om Gud og os mennesker?
Vi synger, be’r, hører historier, dramatiserer og sanser.
Det skal også være hyggeligt at gå i kirke! Derfor spiser vi sammen efter mini-gudstjenesten 
- 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. 
Datoer: 
16. april kl. 17.00 v/Karsten Høgild
29. maj kl. 17.00 Open air gudstjeneste v/Karsten Høgild (se omtale nedenfor)

Open air gudstjeneste
Onsdag d. 29. maj kl. 17.00 holder vi en kort gudstjeneste for hele familien ude i det fri – i 
”gryden” bag kirken. I tilfælde af regnvejr rykker vi indenfor i kirkens kælder.
Bagefter er der fællesspisning – pris 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Alle er meget velkomne – uanset alder.

Åben familie
Mødes hver anden fredag mellem kl. 18.30 og 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.
Prisen for arrangementet er kr. 30,-
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og de næste gange vil 
det foregå den 19. april, 3. maj, 17. maj, 31. maj, 14. juni og 28. juni.

Hvis man vil køre med kirkebussen til og fra Houlkær Kirke, så husk tilmelding til sogne-
medhjælper Tove Kallestrup - telefon 20 86 11 58 senest på selve dagen inden kl. 12.00. 
Kirkebussen er gratis. 

Åben Families udflugt 
Finder sted lørdag den 8. juni med afgang fra kirken kl. 13.00.

Program kan fås i kirken efter den 1. maj.
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Sogneeftermiddag
18. april kl. 14.30 
Den hellige klovn v/Jørgen Lorenzen
I gamle dage anså man klovnen for at være en hellig mand, der stod i forbindelse med 
tilværelsens højere magter og fortalte os nogle grundlæggende sandheder om os selv. I de 
store øjeblikke, hvor klovnens arbejde lykkes, og hvor publikum for alvor giver sig hen, sker 
der en nyskabelse, som rækker langt ud over det almindelige, hverdagsagtige liv. De grund-
læggende sandheder om os træder skarpt frem, og måske er der noget nyt at føje til. Det 
var det, de vidste i gamle dage. Det var derfor, klovnen var en hellig person. 
Jørgen Lorenzen er cand.teol. med en stærk lidenskab for cirkus. Han har i 8 sommerferier 
rejst med Cirkus Dannebrog som altmuligmand, samt skrevet bøger om og lavet film om 
cirkus. Se mere på www.cirkusforedrag.dk

Sogneaften 
23. april kl. 19.30
”Hvilke billeder har vi af Gud, og hvad sker der med de billeder, når vi kommer på her-
rens mark?”
v/sygehuspræst i Aalborg Ruth Østergaard Poulsen 
Hvad sker der typisk med vi menneskers tro, når vi kommer i krise?  For noget sker der som 
regel.  Det billede, som man siden sin barndom har haft af Gud som den, der altid holder 
hånden over én, går i stykker. Og hvad gør man, når man mister tilliden til Gud på det tids-
punkt i livet, hvor man har allermest brug for ham? 
Foredraget vil således beskrive, hvad der sker, når troen ikke flytter bjerge, men ”bjergene”  
i vort liv derimod  flytter ved troen. Ligeledes vil Ruth Østergaard Poulsen komme med for-
sigtige bud på, hvad der er at gøre, når det sker. 

Studiekreds
En god debat er berigende, fordi meninger mødes, og måske får man øjnene op for noget, 
man ikke selv havde tænkt på. I en god diskussion får man lejlighed til at lufte sine argu-
menter for at finde ud af, hvad man i grunden selv mener.
Kan du nikke genkendende til det, er studiekredsen ved Houlkær kirke noget for dig. Vi 
mødes en gang om måneden for at drøfte forskellige emner: Kristendom, kirkeliv, kunst, 
etik, samfundsforhold mm. Rammen er kaffe, et oplæg og god tid til debat – i en åben og 
fordomsfri atmosfære. Studiekredsen mødes torsdage kl. 10 – 11.30 på følgende datoer:
2. maj: Folkekirkens fremtid
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”Og præsten holdt en tale 
– han sagde ingenting…”

Sådan synges det i sangen Mallebrok er død i krigen. Den linje kommer jo ikke ud af ingen-
ting, men ud fra en erfaring, som vi vel alle sammen har haft: At præstens prædiken af en 
eller anden grund gik hen over hovedet på os. Enten fordi præsten talte sort snak, eller fordi 
vi ikke selv var modtagelige og lydhøre. 
Hvem ved: Måske kunne der komme bedre prædikener ud af, at præst og menighed mødtes 
og talte sammen, inden prædikenen skulle skrives? Og måske kunne der komme en bedre 
lydhørhed ud af det – så præst og menighed kunne mødes på en anden måde, når guds-
tjenesten først er i gang.
Det har jeg lyst til at lade komme an på en prøve, og derfor vil jeg invitere til et forsøg:
Fire gange inden sommer kunne jeg tænke mig at mødes om en kommende søndags 
prædiken-tekst til en samtale om, hvad der er på spil i den konkrete bibeltekst. Hvad hører 
henholdsvis præst og menighed i netop de ord? Hvad siger det om vores liv i dag? Hvilke 
temaer kunne tages op? Hvordan kunne prædikenen vinkles i forhold til teksten?
Det kræver hverken forberedelse eller noget særligt kendskab til gudstjeneste og bibel. Det 
handler om sammen at læse en bibeltekst og at møde den lige dér, hvor vi hver især står i 
livet. 

Karsten Høgild
Datoer:
Torsdag 16. maj kl. 19.30: Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16-21 (2. pinsedag)
Tirsdag 19. juni kl. 19.30 Lukas evangeliet kapitel 6, vers 36-42 (4.søndag efter trinitatis)

Korrejse til Island
I den første uge af juli drager Houlkær Kirkes Pigekor på kor- og koncertrejse til Island. Det 
var egentlig meningen, at koret skulle til Grønland; men det måtte opgives af økonomiske 
grunde.
Koret skal medvirke ved gudstjenesten i den statelige Halgrimmskirke i Reykjavik samt synge 
på byens plejehjem. Så går turen tværs over øen, gennem ”den gyldne cirkel” med de 
gamle tingsted ”Thingvellir”, det kæmpestore vandfald ”Gullfoss” samt de varme kilder ved 
”Geysir”. Målet er Dalvik, som i mange år har haft tætte forbindelser til Viborg. Her skal 
koret også give koncert i kirken og synge på plejehjemmet. Desuden skal vi se byens topmo-
derne fiskefabrik, sejle på fjorden og se hvaler samt nyde de varme kilder. Måske der også 
bliver mulighed for en tur på hesteryg.
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Koncerter
Forårskoncert 

Onsdag den 22. maj kl. 19.00
Som afslutning på korenes øvesæson (og delvis generalprøve på pigekorets repertoire til 
Islandsturen) afholder Houlkær Kirkes pigekor forårskoncert, hvor også kirkens børnekor og 
voksenkor medvirker. Korene synger - ligesom tidligere år – en blandet buket af salmer og 
forårssange, både traditionelle og rytmiske. Der er fri adgang til koncerten. Efterfølgende 
er der hyggeligt samvær over lidt kage, kaffe og saftevand samt et lille lotteri til fordel for 
korenes rejser og udflugter.

Rockgudstjeneste
Torsdag d. 18. april kl. 19.00 holder vi rockgudstjeneste under temaet ”Still haven’t found” 
- det skal handle om kampen mellem tvivl og tro, om at håbe på trods.
Musikalsk bevæger vi os i U2’s univers – ikke mindst takket være Silkeborg-bandet U2Only, 
der medvirker. Det er en gudstjeneste, hvor U2’s stærke tekster møder kristendom. En guds-
tjeneste, der gerne skulle tale et ungt sprog – til flere sanser.
Målgruppen er unge fra 13+, men ALLE, der kan lide U2 er naturligvis meget velkomne. 
Efter gudstjenesten er der en forfriskning.
Ved Karsten Høgild og ungdomspræst Trine Hostrup Dahl
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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.

Fest(uge)menu  
Torsdag den 6. juni kl. 10.30 – 13.00 
Tema: Håbet er lysegrønt.

Vi mødes i kirkerummet kl. 10.30 under temaet: Håbet er lysegrønt, og kl. 11.30 er der 
festmiddag i lokalerne.
Over alt er der gode adgangsforhold for både kørestole og stilletter.
Jeg vil gerne bede så mange som muligt tænke med på dette tema. Ikke bare tænke, for 
jeg har en ide om at spørge, om nogen kunne tænke sig at bidrage med sine tanker om 
håb - skrive nogle ord om håb. Her til kan man finde inspiration i litteratur og digte, sang- 
og salmebøger, poesibøger eller andet, og man kan gøre sig sine egne tanker om emnet. 
Man må også gerne skrive, hvad man håber på.
Det man får skrevet, kan afleveres i en dertil indrettet kasse i våbenhuset, eller det kan 
afleveres til undertegnede.
Jeg vil bruge nogle af ordene i kirken på festdagen. Aller bedst ville det være, hvis de, der 
har skrevet det pågældende, selv ville læse det op. Det indebærer – hvis man er villig til 
dette – at skrive navn og telefonnummer på sedlen, så jeg kan kontakte jer. 
Man må rigtig gerne skrive navn på under alle omstændigheder.
Hvis man finder nogle ord fra en bog, en salme eller andet, skal man skrive, hvem forfat-
teren er.
Det er mit håb, at jeg vil modtage rigtig mange sedler, eller gerne mails, som jeg vil samle 
og trykke i et hæfte, alle kan få – eller måske købe – med sig hjem på festdagen eller ved 
en senere lejlighed.
Hvis man ikke vil have sit navn med i hæftet, må man gøre en lille notits derom.

Sidste frist for indlevering er mandag den 13. maj kl. 12.00.
Alle inviteres med i dette initiativ, også selv om man ikke kan komme til fest-menuen.
På forhånd tak for jeres indsats.

Tove Kallestrup, sognemedhjælper.
Mobil: 2086 1158,  mail: tove@houlkaerkirke.dk
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Houlkær Kirkes tilbud til de helt små,
Babysalmesang

Hver mandag formiddag kl. 10.15 (dog ikke i skolens ferier)
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til 9 måneder og deres voksne.
De ca. 40 minutter går med sange, salmer, dans, sæbebobler, gynge i tæpper m.m., ja 
mange forskellige måder, hvorpå babyernes sanser bliver stimuleret.
Babysalmesang holder sommerlukket i juli og august.
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt:
Sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 2086 1158, mail tove@houlkaerkirke.dk

Kirkesang og bevægelse for småbørn 
Hver torsdag formiddag kl. 10.00 (dog ikke i skolens ferier)
Arrangementet er et tilbud til dagplejere og deres børn, men skulle der være hjemmegående 
forældre, bedsteforældre, unge i huset m.v., er man også velkommen til at deltage. – mellem 
en halv og en hel time – går med sang, rytmer og rasleæg, små bibelhistorier og andre histo-
rier, vi vil danse, tænde lys, blæse bobler, høre musik m.m.
Kirkesang og bevægelse for småbørn holder sommerlukket i juni, juli og august.
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt:
Sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 2086 1158, mail tove@houlkaerkirke.dk

Dødsfald
Houlkærs kordegn Eigil Jørgensen døde ved en tragisk færdselsulykke den 14. februar 
2013. Han nåede kun at være ansat ved kirken i halvandet år; Vi lærte Eigil at kende 
som en kompetent kordegn, med usædvanlige gode regnskabsmæssige kompetancer. 
Eigil kom til Houlkær fra en lignende stilling i Viborg domsogn, så det var en fuld 
funktionsdygtig medarbejder, der kunne varetage opgaverne lige fra starten. Det var 
særligt det regnskabsmæssige, der var årsagen til, at det var Eigil, der fik stillingen. 
Eigil fik opbygget et regneark til budgetstyring, som også fremover vil være et godt 
værktøj til at styre kirkens økonomi. Menighedsrådet er nu i gang med at ansætte en 
ny kordegn.
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April

14. april 2.s.e.påske 
10.30 Karsten Høgild

21. april 3.s.e.påske 
10.30 Karsten Høgild

26. april Bededag
10.30 Lotte Martin Jensen

28. april 4.s.e.påske
10.30 Karsten Høgild

Maj

5. maj 5.s.e.påske
10.30 Karsten Høgild

9. maj Kr. Himmelfart
10.30 Lotte Martin Jensen
Konfirmation

11. maj 10.30 
Kasten Høgild
Konfirmation

12. maj 6.s.e.påske 
10.30 Karsten Høgild

19. maj Pinsedag 
10.30 Lotte Martin Jensen

20. maj 2. Pinsedag 
10.30 Karsten Høgild

26. maj Trinitatis
10.30 Karsten Høgild

Juni

2. juni 1.s.e.trin. 
10.30 Lotte Martin Jensen

9. juni 2.s.e.trin.
10.30 Karsten Høgild

16. juni 3.s.e.trin.
10.30 Lotte Martin Jensen
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DET SKER...

16/4 kl. 17.00 Spaghetti-gudstjeneste. Houlkær Kirke. 

18/4 kl. 14.30 Sogneeftermiddag. Jørgen Lorenzen taler om ”Den hellige klovn”. Houlkær Kirke.

18/4 kl. 19.00 Rock-gudstjeneste med Silkeborg-bandet ”U2Only”. Houlkær Kirke.

23/4 kl. 19.30 Sogneaften med sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen. Houlkær Kirke 

24/4 kl. 19.30 Ekstraordinær generalforsamling i Houlkær Idrætsforening. Houlkær Hallen.

30/4 kl. 19.00 Skolebestyrelsen på Houlkærskolen inviterer til fælles forældremøde med 

  psykolog Jens Winter. Auditoriet, Viborg Gymnasium og HF. 

14/5 kl.18.30-21.30   Genåbning af tennisanlægget i Houlkær. Overlund Tennis Klub.

22/5 kl. 19.00 Forårskoncert med kirkens pigekor, børnekor og voksenkor. Houlkær Kirke.

29/5 kl. 17.00 Open Air-spaghetti-gudstjeneste. Houlkær Kirke

6/6 kl. 10.30-13.00  Sammenkomst m. spisning under temaet ”Håbet er lysegrønt”. Houlkær Kirke.

Babysalmesang i Houlkær Kirke

Alle mandage fra kl. 10.15

Ferielukket i juli og august

Kirkesang og bevægelse for småbørn

Alle torsdage kl. 10.00 (dog ikke i skolens ferier)

Åben Familie i Houlkær Kirke:

19/4, 3/5, 17/5, 31/5, 14/6 og 28/6. Alle aftener kl. 18.30-21.30


