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AKTUELT I OMRÅDET

Siden sidst...
En kort opsamling på de seneste måneders lokale højdepunkter
– set med Houlkær Nyt-øjne
Indvielsen af en splinterny fritidsgård. En
vellykket premiere på et helt nyt initiativ
i Houlkærhallen - og årsmøder i hhv. Initiativgruppen Houlkær og Houlkær Idrætsforening.
Under normale omstændigheder ville det
være begivenheder, der fyldte det meste af
et forårsnummer i Houlkær Nyt-regi – men
i år er forårsnummeret som bekendt ”sparet
væk” af økonomiske grunde.
Vil man læse mere om de ovenstående
begivenheder, er det derfor i første række
www.houlkaerportalen, man som engageret Houlkær-borger må ty til, men af

Børne- og ungdomsudvalgsformand i
Viborg Kommune, Claus Clausen (V), gratulerede på indvielsesdagen ”Gårdens”
børn og personale med de nye fine rammer
i tilbygningen til Houlkærhallen.
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hensyn til de læsere, der foretrækker at få
deres informationer på print, følger her et
lille sammendrag i ord og billeder:
Ny klub - gammelt navn
Et godt bud på ”Fremtidens fritids- og
ungdomsklub”.
Sådan lød det fra formanden for Viborg
Kommunes børne- og ungdomsudvalg,
Claus Clausen (V), da det torsdag 6. februar
- efter flere års tålmodig lokal venten endelig blev tid til at indvie Houlkærs nye
fritidsgård i den nordlige ende af Houlkærhallen.
Lokalerne er splinternye, inventaret er skiftet ud – men navnet? Det er stadig det
samme.
På dét punkt var der slet ingen vaklen at
spore, da de unge brugere blev taget med
på råd.
Enkelte andre - spagfærdige forslag - var
også bragt i spil, men ingen af dem kunne
på nogen måde overtrumfe det gode,
gamle velklingende navn: ”Gården”.
Med overvældende majoritet stemte de
daglige brugere for, at det også i fremtiden
skal være navnet på klubben i Houlkær.
Tværkulturel madklub udløste initiativpris
Hun troede egentlig ”blot”, hun var indforskrevet for at fortælle Initiativgruppen
Houlkær om sit frivillige arbejde i Bydelsmødrene Viborg.
På den baggrund var det også en synligt
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overrasket – og tydeligt rørt – Güler Yagci,
der onsdag 26. februar fik overrakt diplom,
blomster og bålfad. Som det håndgribelige
bevis på, at hun som den niende lokale
ildsjæl i rækken har gjort sig fortjent til at
modtage ”Initiativprisen Houlkær”.
Baggrunden for tildelingen af Initiativprisen er i første række kurdiskfødte Güler
Yagcis indsats som drivkraft bag den
nystartede ”Madklub på tværs af kulturer”
i Houlkær, men anerkendelsen er i høj grad
også baseret på prismodtagerens daglige,
engagerede arbejde som pædagog i Houlkærskolens SFO.
”Årets ildsjæl er et varmt og indfølende
menneske, der kan se, hvor der er et behov
– og kan finde veje til at imødekomme dét.
Hun har flair for at se, hvilke aktiviteter
der er grobund for at etablere, og på sin

Årets modtager af Initiativprisen Houlkær,
Güler Yagci, flankeret af formanden for
Initiativgruppen Houlkær, Carsten Marcussen, og sin daglige chef i SFOen på Houlkærskolen, Initiativgruppe-medlem Agnes
Hahn.

egen stilfærdige facon brænder hun for at
gøre noget for de mennesker, der endnu
ikke helt forstår det samfund, der omgiver
dem – og som endnu ikke har så stort et
netværk”, lød det bl. a. i Initiativgruppemedlem Agnes Hahns prisoverrækkelsestale
til Güler Yagci.
Klar til endnu et bagagerumsmarked
”Det kunne vist næsten ikke være gået
bedre”.
Denne opløftende konklusion kunne de
to Houlkær-veninder, Mie Jørgensen og
Line Sjørring, drage, da de lørdag 22.
marts gjorde alvor af en løs idé undfanget hjemme ved køkkenbordet – og inviterede til indendørs bagagerumsmarked i den
lokale idrætshal.

De to bagagerumsmarkedsarrangører, Mie
Jørgensen og Line Sjørring, var naturligvis
også selv repræsenteret med en stand på
markedet i Houlkærhallen.
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Knap 70 stadeholdere sørgede tilsammen
for et broget vareudbud i mange forskellige prisklasser – og flere hundrede gæster
betalte gladeligt en rund tier for at komme
inden for i hallen og tage effekterne lidt
nærmere i øjesyn.
Trods den åbenlyse succes var de to initiativtagere umiddelbart en smule tilbageholdende med at udstede garantier om en
gentagelse af arrangementet, men af Facebook-siden ”Houlkær Bagagerumsmarked”
fremgår det nu, at de ”har besluttet at
arrangere et marked igen”.
Hvornår præcist det kommer til at foregå
– og under hvilke former – er dog endnu
ikke fastlagt.

Udsigt til mindre turbulent 2014
Oven på et turbulent 2013 er der forhåbentlig udsigt til, at 2014 bliver et noget
mere roligt – og normalt – år for Houlkær
IF.
I første omgang er kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet i hvert fald sikret, efter at både
formand Dorte Sigvardsen og kasserer Lone
Nør Skott indvilgede i at lade sig genvælge
på idrætsforeningens ordinære generalforsamling 25. marts.
Et nødlidende tennisanlæg, som nu er
afhændet – med et sviende økonomisk tab
på 230.000 kroner til følge. To nøglepersoner, der begge har været nødt til at trække
sig fra deres bestyrelsesposter af personlige

Med kun i alt seks fremmødte kan man ikke ligefrem påstå, at formands- og kassereremnerne stod i kø på årets HIF-generalforsamling. På den baggrund valgte kasserer Lone
Nør Skott og formand Dorte Sigvardsen (i midten) også at modtage genvalg for endnu en
periode. Til venstre for kassereren ses Jeannette Bromerholm og Rikke Johansen fra HIFs
håndboldudvalg. Til højre for formanden ses badmintonformand Anders E. Larsen og Grete
Udengaard fra Houlkær Line Dance.
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årsager. Og et nyt it-system, som det har
taget sin tid at få op at køre – med manglende kontingentindbetalinger til følge.
Alt sammen var i 2013 med til at gøre det
til en noget blandet fornøjelse at være
idrætsleder i Houlkær IF – men ikke desto
mindre lykkedes det klubben at komme ud
af regnskabsåret med et net lille driftsoverskud på 35.731 kroner.
Det udløste på generalforsamlingen uforbeholden ros fra formand Dorte Sigvardsen.
- Alle vore fire tilbageværende underafdelinger: fodbold, håndbold, badminton
og line dance har i 2013 været gode til at
holde hånden over driften – og har dermed
bidraget positivt til foreningens samlede
økonomi, bemærkede hun.
Forårsmarked gav pænt overskud
Lidt færre besøgende end i 2013 – men
trods dét et nydeligt overskud i størrelsesordenen 32.000 kroner, når annonceindtægterne fra forårsmarkedsfolderen og
indtægterne fra nørklegruppens advents-

marked lægges til.
Dét er de ”kolde” facts oven på Houlkær
Kirkes forårsmarked lørdag 5. april – og det
er såmænd slet ikke så skidt endda, noterer
sognemedhjælper Tove Kallestrup.
- Vi må jo ikke forvente, at vi kan sætte ny
rekord hvert år, bemærker hun.
Houlkær Kirkes pigekor sørgede fra morgenstunden for en fin musikalsk optakt til
dagens øvrige forårsmarkedsaktiviteter, og
derfra lignede forårsmarkedet så i øvrigt
sig selv med tombola, loppemarked, bamsebod, amerikansk lotteri, salg af kager,
marmelade og håndarbejder - og tilbud om
at stille sulten i kirkens til lejligheden indrettede cafeteria.
Sammenlagt skønner arrangørerne, at forårsmarkedet trak mellem 300 og 400 besøgende.
Overskuddet fra arrangementet fordeles
mellem de grønne pigespejdere i Houlkær,
kirkens børnekor, Kirkens Korshærs varmestue og et sundhedscenter for kvinder og
børn i Centralafrika.

Pigerne i Houlkær Kirkes pigekor var stået tidligt op for at kunne være med til at synge
forårsmarkedet ind.
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Granada-planer på stand by
Møde med Energi Viborg 22. maj tegner på forhånd til at blive temmelig afgørende for
det videre forløb
Hvad har en ny, kommunal spildevandsplan
med planerne om nye, spændende friluftsfaciliteter i Granada-skoven at gøre?
Slet ikke så lidt, noterer Stig Jensen, der
som repræsentant for Initiativgruppen
Houlkær er en af drivkræfterne bag Granada-projektet.
- I kommunens nye spildevandsplan
lægges der op til, at det eksisterende vandhul i Granada skal renses op og udvides til
omtrent dobbelt størrelse, så vandhullet i
højere grad end i dag bliver i stand til at
opsamle miljøfremmede stoffer, inden de
bliver skyllet ud i Nørresø.
- Det harmonerer rigtig fint med vore øvrige
planer for området. Men før vi helt præcist ved, hvordan kommunen – og Energi
Viborg – har tænkt sig at gribe opgaven an,
kan vi vanskeligt komme ret meget videre
med den mere detaljerede planlægning,
påpeger han.
På den baggrund er det også med en vis
forventning, Stig Jensen og den oprindelige idékvinde bag Granada-planerne,
vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet
Viborg, ser frem til et møde, som de torsdag 22. maj skal have med repræsentanter
for Energi Viborg.
- Håbet er, at vi på dette møde kan få en
mere klar fornemmelse af kommunens
tidsplan for arbejdet – og af den konkrete
udformning af opsamlingsbassinet.
- Dét kan vi så forhåbentlig efterfølgende
bruge som en slags løftestang i vores videre
arbejde med projektet, nævner Stig Jensen.
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Skal planerne om shelters, bålplads, robuste legeredskaber og andre friluftsfaciliteter
i Granada-skoven ende med at blive til virkelighed, er der – ret beset - heller ikke så
forfærdeligt meget mere tid at spilde.
Initiativtagerne har af Friluftsrådet fået stillet 85.000 kroner i udsigt til projektet, men
betingelsen for at disse penge kommer til
udbetaling er – i hvert fald som udgangspunkt - at arbejdet bliver sat i gang her i
løbet af 2014.
- Og inden da skal vi altså også lige ud at
have hentet ekstra fondsmidler hjem, anfører en lettere stresset men dog fortsat fortrøstningsfuld Stig Jensen.

Hvad er kommunens – og Energi Viborgs
– præcise planer med vandhullet i Granada-skoven? Svaret på dét spørgsmål er
temmelig afgørende for det videre arbejde
med etableringen af nye naturfaciliteter på
stedet.
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Ingen hjælp at hente
fra kommunen
Skal der skabes fornyet liv på torvet i Houlkærcenteret,
bliver det tilsyneladende Houlkærs egen sag
Hvis der igen skal blive liv på torvet i Houlkær, er det op til lokale kræfter at løfte
opgaven.
Fra kommunalt hold er der ikke – som
sagerne står – nogen videre hjælp at hente.
Groft trukket op var dét den – lettere nedslående - besked, Carsten Marcussen og
Stig Jensen fra Initiativgruppen Houlkær
fik med sig hjem, da de for nylig var til
møde med kommunens planchef og endnu
en medarbejder i kommunens planafdeling.
- Det er åbenlyst for enhver, at torvet i
Houlkærcenteret i høj grad er blevet drænet
for liv, efter at Brugsen er lukket og erstattet af en Fakta-butik med direkte indgang
fra P-pladsen.
- Men ifølge de kommunale planmedarbejdere er det ikke en situation, kommunen på
nogen som helst måde har haft mulighed
for at forebygge eller modvirke.
- Når en butik som Fakta gerne vil gøre
det nemmere for kunderne at parkere lige
foran forretningen, er kommunen åbenbart
nødt til at bøje sig.
- Og kommunen kan jo selvfølgelig heller
ikke tvinge nye lejere til at flytte ind i det
ledige butikslokale på torvet, erkender Stig
Jensen med et stænk af beklagelse i stemmen.
Med andre ord er bolden nu igen spillet
effektivt tilbage på lokalsamfundets banehalvdel, og næste skridt bliver formentlig,

at Initiativgruppen Houlkær engang i løbet
af efteråret vil forsøge at samle de forskellige lokale interessenter til en overordnet
snak om Houlkærcenterets fremtid.
- Ejerforholdene i – og omkring - centeret er umiddelbart en smule uoverskuelige,
så det er næppe realistisk, at vi allerede på
denne side af sommerferien kan få trommet de berørte parter sammen, forudser
Stig Jensen.
Selv så han gerne, at der på torvet blev indrettet et lille opholdsareal, hvor man kunne
sidde med en kop kaffe – og evt. en kage
eller en sandwich fra Houlkær Bageri.
Og ifølge Stig Jensen vil det eksempelvis
også være med til at give hele området et
løft, hvis der kunne opnås enighed om at
fjerne det skur, der tidligere fungerede som
tilholdssted for socialt udsatte i Houlkær,
men som nu tilsyneladende ikke længere
bliver brugt i nævneværdigt omfang.
- I det hele taget tager vi i Initiativgruppen
med glæde imod alle gode ideer til, hvordan vi evt. kan få skabt fornyet liv på og
omkring torvet.
- Vi tør på forhånd ikke love, hvad der
kommer ud af anstrengelserne, men vi er
i hvert fald indstillede på at gøre, hvad
vi kan, for at det igen skal blive lidt mere
spændende at færdes i Houlkærcenteret,
forsikrer Stig Jensen.
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Ny frisørsalon har givet torv et løft
Efter syv år som frisør i hhv. Farsø og Skals svinger Hassan Rezai
nu saksen ”på hjemmebane” i Houlkær
- Jeg havde jo egentlig selv tænkt mig at
kalde salonen ”Houlkær Frisørsalon” eller
noget i den retning – men det syntes min
søn, Alias, var alt for kedeligt og ordinært.
- Derfor er salonen nu i stedet kommet til
at hedde ”Cut’n Cool”, konstaterer Hassan
Rezai med et lille – næsten undskyldende træk på skulderen.
Siden 1. april har den 40-årige frisør med
de afghanske rødder svinget saksen i Houlkær – i det tidligere solcenter ved siden af
Houlkærcenterets pizzaria.

Netop det kuldsejlede solcenter var tidligere med til at give torvet et temmelig mistrøstigt præg, men nu er de kunstige sole
erstattet af en lys og indbydende frisørsalon – fyldt med inventar fra Hassan Rezais
tidligere salon i Skals.
Hassan Rezai arbejdede allerede som frisør i
Afghanistan – sideløbende med at han studerede og hjalp til på familiens slikfabrik.
Efter at være flygtet til Danmark i 2002
etablerede han i 2007 egen frisørsalon i
Farsø. En salon, som dog i starten kun var

Hassan Rezai og Vibeke Lundquist – fotograferet foran den nyindrettede frisørsalon ”Cut’n
Cool” i Houlkærcenteret.
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åben i eftermiddagstimerne, fordi Hassan
om formiddagen arbejdede på bådværftet
i Hvalpsund.
Efter fem år i Farsø rykkede Hassan i 2012
nogle kilometer sydpå til Skals, hvor han
har drevet frisørsalon i de seneste to år,
men på sigt har håbet hele tiden været
at slippe for den daglige køretur – og få
mulighed for at sætte frisurer ”hjemme” i
Houlkær, hvor Hassan Rezai har boet med
sin familie siden 2009.
- Det kunne ikke rigtig lade sig gøre, så
længe der lå en anden frisørsalon i Houlkærcenteret. Men efter at salon ”Nova”
nu er lukket, besluttede jeg mig for, at nu
skulle det være, fortæller han.
Hassan Rezai tager sig selv primært af herreklipningerne – også af de mange gamle
Skals-kunder, som glædeligvis har valgt at
følge med til Houlkær.
Når det gælder de mere avancerede kvindefrisurer har han valgt at alliere sig med
næsten nyuddannede Vibeke Lundquist fra
Ørum.

I en moden alder valgte hun i 2008 at
kvitte 30 års karriere i bankverdenen for i
stedet at forfølge ungpigedrømmen om en
fremtid som damefrisør.
- Jeg ville ikke risikere at sidde som pensionist og ærgre mig over, at jeg aldrig fik
taget springet, lyder det fra den nu 58-årige
frisør, som i 2012 var den klare alderspræsident på dét hold, der blev færdiguddannet
på Teknisk Skole i Randers.
Starten i Houlkærcenteret har måske nok
været en smule mere stille, end Hassan
Rezai og Vibeke Lundquist som udgangspunkt havde håbet på, men med en kombination af ”høj kvalitet, lave priser og god
service” satser makkerparret lige så stille på
at udvide kundekredsen.
- Den allerbedste reklame for en nystartet
frisørsalon er glade og tilfredse kunder – og
det kommer forhåbentlig også til at gøre
sig gældende for Cut’n Cool, lyder det fortrøstningsfuldt fra det nye frisørteam på
torvet i Houlkær.
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Endelig vind i sejlene
Milliontilsagn fra kommunen har givet FDF-sejlcenter et afgørende rygstød
– så nu begynder der snart at ske noget på grunden ved Nørresø,
bebuder FDF-leder Henrik Nicolaisen
En knap 40 meter lang badebro – og et
offentligt tilgængeligt slæbested, som alle
lokale bådejere er velkomne til at benytte,
når de skal have sat deres både i Viborgsøerne.
Det bliver formentlig de første konkrete
vidnesbyrd om, at der nu – efter flere års
ihærdigt forarbejde - langt om længe er
ved at komme skred i de lokale FDFeres
planer om at indrette et decideret sejlcenter
i nordenden af Nørresø.
- Vi regner så småt med, at vi kan få anlagt
den nye bro og slæbestedet allerede her
inden sommerferien.
- Til gengæld er vi stadig en smule usikre
på, hvornår vi kan komme i gang med
etableringen af selve bygge-delen af projektet, oplyser FDF-leder Henrik Nicolaisen,
som er en af hoveddrivkræfterne bag sejlcenter-planerne.
Langstrakt proces
En stor sten blev ryddet af vejen for nylig,
da byrådet i Viborg – til FDFernes store
glæde – besluttede at støtte det kommende
sejlcenter ved Nørresø med 2,6 mio. kroner.
Dermed er det nu ”blot” cirka 2,2 mio.
kroner, FDFerne selv skal ud at skaffe i
form af fondstilskud o. l.
- Og alene dét – at vi nu har en konkret
bevilling fra Viborg Kommune i ryggen –
det er helt klart noget, der har gjort indtryk
hos de forskellige parter, som vi i øvrigt forhandler med, bemærker Henrik Nicolaisen.
12

To af de parter er Friluftsrådet og Lokaleog Anlægsfonden.
Bidragydere, som hver især forventes at
ville støtte sejlcenteret i Viborg med anselige beløb – forudsat at ansøgningen fra
den lokale FDF-organisation i øvrigt ”slipper gennem nåleøjet”.
Såvel FriIuftsrådet som Lokale- og Anlægsfonden har hele vejen igennem vist stor velvilje over for planerne om et FDF-sejlcenter,
der i vid udstrækning også vil komme til at
tjene en række andre rekreative formål.
- Men vi må nok indrømme, at det har
overrasket os lidt, hvor lang tid, der går,
fra man sender den første ansøgning, og
indtil vi forhåbentlig ret snart får de endelige økonomiske tilsagn i hus.
- Ansøgningen til Friluftsrådet blev sendt
helt tilbage i februar 2013 – og også i
Lokale- og Anlægsfonden har sagsbehandlingen taget det meste af et år, bemærker
Henrik Nicolaisen.
Hjælp fra fredningsnævnet
Alt i alt forventes det kommende sejlcenter
i Viborg at ville koste i størrelsesordenen
4,8 millioner kroner.
For dette beløb får de cirka 350 lokale
FDFere - udover en bådebro og et slæbested – et cirka 200 kvadratmeter stort
klubhus til møde- og kursus-aktivitet – og
delvis opbevaring af den samlede FDFflåde bestående af 14 kanoer, tre mindre
megin-joller, en stor megin-jolle, to gamle
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Columbus-joller og to følgebåde.
Cirka 1/4 af bygningen bliver i to plan,
men i øvrigt bliver sejlcenteret i omkreds
ikke væsentligt større end det nuværende,
gamle bådhus på grunden for enden af
Nørresø, anfører Henrik Nicolaisen.
Planerne for byggeriet er løbende blevet
revideret i tæt samarbejde med Fredningsnævnet.
- Og faktisk synes jeg kun, at projektet er
blevet bedre af at have været en tur igennem Fredningsnævnet.
- Alle de forskellige indvendinger, Fredningsnævnet er kommet med, er nu
indarbejdet i det endelige projekt for Sejlcenteret, og resultatet er blevet et byggeri,
der helt naturligt vil falde ind i området
mellem Nørresø og Nørre Enge, fremhæver
Henrik Nicolaisen.

Det kommende sejlcenter vil i første række
komme til at danne ramme om uddannelsen af nye FDF-gaster. Derudover vil alle
egnens øvrige FDFere frit kunne bruge
området som udgangspunkt for kano- og
sejlture, og er der eksempelvis en lokal
grundejerforening, der gerne vil bruge faciliteterne til afholdelse af den årlige generalforsamling, så er der også mulighed for
dét, understreger Henrik Nicolaisen.
- Lige fra vi første gang begyndte at
udvikle på sejlcenter-projektet, har en af
vores overskrifter været, at vi gerne vil have
stedet til at fungere som en slags ”omvendt
rockerborg”.
- Det skal være et sted, hvor forbipasserende til enhver tid føler sig velkomne –
også når vi f. eks. sidder omkring bålet og
bager snobrød, pointerer Henrik Nicolaisen.

Som en forløber for det kommende sejlcenter ved nordenden af Nørresø, håber de lokale
FDFere inden længe at kunne gå i gang med at anlægge en cirka 40 meter lang, ny bådebro ud for det eksisterende bådehus. Når broen skal være så lang, skyldes dét, at vandet
for enden af broen skal være tilstrækkeligt dybt til, at turbåden ”Margrethe” kan lægge til.
13
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Ildshow satte fut i spejderpiger
Der var lagt op til et spændende og fascinerende spejdermøde, da Gøglergruppen
Hilarus skulle besøge de grønne smuttepigespejdere i Houlkær onsdag 23. april.
Lige fra første færd tryllebandt Kasper,
Angelica og otte-årige Victor, som udgør
gøglergruppen Hilarus, de 11 fremmødte
spejderpiger med deres akrobatiske ildtalenter.
Spejderpigerne fik en magisk historie om
den jonglerende ulv, den flammende ræv
og den dansende bjørn. Og ildstave blev

kastet, snurret, spundet og grebet.
Ind i mellem kom ilden næsten lidt for tæt
på, og der kunne høres hvin fra de ellers
seje spejderpiger.
Efter det imponerende ildshow blev hver
enkelt spejderpige slået til heltetøs af
Kasper Skov Andersen - den jonglerende
ulv. Pigerne knælede alle med ærefrygt og
stolthed foran det store sværd.
På den måde sluttede endnu et godt spejdermøde med, at en flok piger gik hjem en
udfordring og oplevelse rigere.

Lige fra første færd tryllebandt, Kasper, Angelica og otte-årige Victor, som udgør gøglergruppen Hilarus, de 11 fremmødte spejderpiger i Houlkær med deres akrobatiske ildtalenter.
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Fem ”handymen” til en hel bydel
Servicemedarbejdere på Houlkærskolen og Medieskolerne får nu bl. a. også til opgave at
servicere de lokale daginstitutioner
Skulle man i fremtiden støde på en af
Houlkærskolens servicemedarbejdere i færd
med at efterse toiletter ved Nørresø, behøver man ikke at spekulere over, om skolens
”handymen” måske er kommet på afveje.
Toilettet ved Nørresø er blot en af de nye
arbejdsopgaver, skolens pedeller – og deres
tre nye team-kolleger - har fået ind under
sig – som led i en ny lokal service-ordning,
der er trådt i kraft her pr. 1. maj.
Ved at slå Houlkærskolens og Medieskolernes serviceafdelinger sammen har Viborg
Kommune med ét slag fået skabt en ny
serviceenhed i Houlkær-området bestående
af to serviceledere, to medhjælpere og en
seniorjobber.
Disse fem medarbejdere skal så til gengæld
– udover Houlkærskolen og Medieskolerne – betjene fire lokale daginstitutioner,
Klub “Gården”, Houlkær Bibliotek, to lukkede specialinstitutioner – og det omtalte,
offentlige toilet ved Nørresø.
- Hvordan man end vender og drejer det,
taler vi om færre timer til mere arbejde. Det
ser jeg ingen grund til at lægge skjul på.
- Men derfor kan det da godt være, at den
nye service-ordning på nogle områder kan
vise sig at blive en positiv nyskabelse. I et
team på fem mand kan man måske i højere
udnytte den enkeltes særlige kompetencer – og for børnehaverne bliver det måske
også i fremtiden lidt enklere at få repareret
et toilet, der løber, eller skiftet et defekt
lysstofrør.
- Under alle omstændigheder er vi her i
16

Houlkær heldige med, at alle vore institutioner ligger koncentreret på et forholdsvis
lille område. Det betyder – alt andet lige –
at vore servicemedarbejdere ikke skal bruge
en hel masse arbejdstid på transport, fremhæver Pernille Lilliedahl, der som souschef
på Houlkærskolen har det overordnede
ansvar for administrationen af den nye
service-ordning.
Forventnings-afstemning
Hver af de institutioner, der er omfattet
af ordningen, har på forhånd fået tildelt
et antal servicetimer – ud fra en sindrigt
udregnet fordelingsnøgle.
Men hvordan timerne mere præcist skal
fordeles hen over året – det er noget af dét,
som formentlig først vil vise sig, når det
bliver dagligdag.
Allerede 2. maj – dagen efter at ordningen
i praksis var trådt i kraft – var der indkaldt
til et introduktionsmøde, hvor alle involverede institutioner kunne fremlægge deres
respektive ønsker og forventninger, og om
et halvt års tid er det planen at holde et nyt
møde – på basis af de erfaringer, der til den
tid er høstet med den nye service-ordning.
- Specielt her i starten kommer det i høj
grad til at handle om forventnings-afstemning. Hvordan giver vi institutionerne den
bedst mulige service med dét begrænsede
antal arbejdstimer, der er til rådighed?
- Man kan nu engang kun være et sted ad
gangen – og vi skal også passe på, at vi
ikke fuldstændig splitter vore servicemed-
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arbejdere ad, pointerer Pernille Lilliedahl.
Hun gør i den forbindelse opmærksom på,
at introduktionen af den nye service-ordning – temmelig ubelejligt – falder sammen
med, at man på Houlkærskolen står midt i
forberedelserne til en ny skolereform.
En reform, som bl. a. indebærer, at der i
løbet af de kommende måneder skal indrettes et halvt hundrede nye kontorarbejdspladser til skolens lærerstab.

- Det bliver – isoleret set - et kæmpearbejde for vore servicemedarbejdere på
skolen, og blandt andet derfor skal vi nok
også et stykke på den anden side af sommerferien, før vi for alvor kan begynde at
vurdere effekten af den nye serviceordning.
- Dét håber jeg, der hos alle involverede
parter vil være en vis forståelse for, anfører
Pernille Lilliedahl.

Pernille Lilliedahl har som souschef på Houlkærskolen det overordnede, administrative
ansvar for, at den nye service-ordning i Houlkær-området kommer til at fungere. – I starten
kommer det meget til at handle om forventnings-afstemning, forudser hun.
17
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Portræt af en frivillig
Jesper Kidmose (43) er både aktiv i lektiecaféen – og i it-værkstedet – på Houlkær Bibliotek. Den type er der hårdt brug for nogle flere af, konstaterer bibliotekar Kirsten Nørgaard
- Man kan da næsten ikke blive andet end
glad, når en pige, der ellers altid har fået
2 og 4 for sine danskopgaver, pludselig
sms’er til én og fortæller, at hun har fået 7
til en terminsprøve på gymnasiet.
- Så er det næsten som om, det er én selv,
der har været oppe til eksamen – og scoret
en god karakter.
43-årige Jesper Kidmose lyser op i et stort
smil, der mere end mange ord fortæller om
den tilfredsstillelse, han føler ved at gå til
hånde i Dansk Flygtningehjælps lektiecafé
på Houlkær Bibliotek.
Efter en cykelulykke tilbage i teenageårene
er Jesper ikke længere i stand til at varetage et ordinært arbejde og blev for syv år
siden tilkendt førtidspension på grund af
en kronisk skade i nakken.
I stedet er det nu i høj grad frivillige gøremål, der udfylder dagligdagen: lektiehjælp
i lektiecaféen, it-hjælp i bibliotekets itværksted og en kassererpost i lokalafdelingen af Det Danske Spejderkorps.
- Det er ikke særlig sjovt at gå hjemme dag
efter dag, så i dét omfang, jeg ellers kan
holde til dét, hjælper jeg gerne til med dét,
jeg nu kan.
- Ind i mellem kan det godt være temmelig tidskrævende. Som når gymnasieleverne
står over for at skulle aflevere deres store
AT- og SRP-opgaver – eller som da jeg
på et tidspunkt hjalp en pige med hendes
bachelor-opgave på sygeplejeuddannelsen.
- Men jeg har trods alt stadig selv mulighe18

den for at sige fra, hvis det hele pludselig
bliver for meget – og jeg kan mærke, jeg
trænger til en pause. Det er for mig den
store forskel på at hjælpe til som frivillig
– og så på at have et almindeligt arbejde,
fremhæver Jesper Kidmose.
”Sluset ind” via skolen
Kimen til Jesper Kidmoses tilværelse som
frivillig blev lagt, da han for syv år siden
indvilgede i at gå til hånde som it-hjælper
i sin egen datters klasse på Houlkærskolen.
Herfra var springet i virkeligheden ikke
særlig stort til lektiecaféen på biblioteket,

Jesper Kidmose i arbejde som frivillig
hjælper i lektiecaféen på Houlkær Bibliotek. Ved siden af arbejdet som lektiehjælper er han også aktiv som frivillig i
bibliotekets it-værksted.
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og via dette arbejde er han nu også gradvist
blevet involveret i arbejdet som it-hjælper.
- Jeg har altid interesseret mig meget for
it, og derfor falder det mig også forholdsvis let at hjælpe folk med at komme på
Nem-ID – eller få taget et back up af deres
feriebilleder.
- Men det var da bestemt ikke noget, jeg
gjorde mig nogen som helst forestilling
om, dengang jeg var yngre og arbejdede
i Kjærsgaards Byggemarked: at jeg som
førtidspensionist skulle sidde her på biblioteket og hjælpe unge med matematik og
danske stile – og ældre med at få oprettet
digitale postkasser, indrømmer Jesper Kidmose.
Et fast holdepunkt
Som oftest er det ikke de store armbevægelser, det kræver at være frivillig i
lektiecaféen – eller for den sags skyld i itværkstedet.
- En stor del af vores arbejde består i bund
og grund bare i ”at sidde ved siden af”. At
være et fast holdepunkt, som måske også
i nogle tilfælde kan være med til at styrke
elevernes selvtillid, når de sidder med deres
opgaver, pointerer Jesper Kidmose.
Netop Jespers forholdsvis høje tålmodighedstærskel er også noget af dét, bibliotekar Kirsten Nørgaard fremhæver i sin omtale
af den energiske lektie- og it-hjælper.
- Jesper er generelt utroligt god til at
omgås brugerne i it-værkstedet, som typisk
er ældre uden den helt store it-erfaring.
- Og i det hele taget kan man da kun blive
glad, når man ser hvor stort et frivilligt
arbejde, en mand som Jesper lægger hos
spejderne, i lektiehjælpen og i it-værkstedet, konstaterer hun.

Mangel på it-hjælpere
Desværre – føjer Kirsten Nørgaard til med
et lille hjertesuk – må det så også i samme
åndedrag erkendes, at frivillige af Jesper
Kidmose-typen ikke ligefrem ”hænger på
træerne”.
Staben af frivillige lektiehjælpere i lektiecaféen tæller i øjeblikket omkring en halv
snes personer – men kunne sagtens være
større, og i it-værkstedet – det tidligere
Nethood-projekt – er staben af hjælpere
pt. skrumpet ind til tre.
- Tanken var jo ellers, at it-værkstedet
skulle være et fast, dagligt tilbud på Houlkær Bibliotek, men det kan vi desværre ikke
leve op til, så længe vi ikke har flere frivillige at trække på.
- Indtil videre er vi derfor nødt til at sige, at
interesserede må henvende sig i forvejen og
bestille tid, hvis de gerne vil have hjælp og
vejledning i bibliotekets it-værksted.
- Og det er selvfølgelig langt fra ideelt i
en situation, hvor behovet for hjælp med
Nem-ID og digital post velsagtens er større
end nogen sinde, konstaterer Kirsten Nørgaard.
Hun håber derfor også på, at Jesper Kidmoses eksempel måske kan inspirere andre
til at gøre en frivillig indsats i de forskellige
værksteder på biblioteket.
- Vi kunne virkelig godt bruge et par ekstra
personer, som har lyst til at hjælpe andre,
betoner hun.
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Flexidræt efter skoletid
Mange gode kræfter i lokalområdet arbejder sammen om at udvide idrætspaletten i Houlkær med en række nye, spændende aktivitetstilbud i tidsrummet fra kl. 15 til 17
Sjove idrætsaktiviteter – uden fokus på
point og resultater. Glade, aktive børn
på forskellige alderstrin. Og engagerede
instruktører – både fra fritidsgården og fra
Houlkærskolens SFO.
Det var nogle af de centrale elementer, da
bolden lørdag 26. april blev givet op til
tre timers fornøjelig ”Streethandball” på
Torvet i Houlkær.
I første omgang var der tale om et enkeltstående weekend-arrangement – stablet på
benene i et tæt og frugtbart samarbejde
mellem skolefritidsordningen, ghettoprojektet, Klub Gården, Houlkærhallen og Det
Boligsociale Fællessekretariat.
Men går det ellers, som de forskellige
involverede parter håber, er der efter sommerferien udsigt til langt mere ”af samme
skuffe”.
Helt præcis 400 timers ”flexidræt” i eftermiddagstimerne – jævnt fordelt over skoleåret og primært med 2.-6. årgang i
Houlkær som målgruppe.
En bro til foreningslivet
Hovedformålet med det nye, tværgående
fritidstilbud, som også involverer skolen og
Houlkær Idrætsforening, er at give Houlkær-ungdommen mulighed for at ”snuse”
til hele idrætspaletten – herunder eksempelvis også alternative idrætsgrene som
dans og ”urban sports”.
Resultatet skulle gerne blive, at endnu flere
får lyst til at deltage i det organiserede fritidsliv, som det udfolder sig i og omkring
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Houlkærhallen og –skolen efter skoletid.
- Det er noget af dét, som der udtrykkeligt
lægges op til i den nye skolereform: at der
i højere grad skal bygges bro fra skolen til
foreningslivet, så alle børn – i endnu større
udstrækning end i dag – får mulighed for
at afprøve deres talenter på forskellige
områder, fremhæver skoleinspektør Ole
Birch, Houlkærskolen.
Faren er naturligvis, at det nye Flexidrættiltag viser sig at blive så populært, at det
på sigt kommer til at udgøre en decideret ”konkurrent” for fritidsklubben, SFOen
og de mere traditionelle idrætsaktiviteter i
Houlkær IF.
Den risiko har der - forståeligt nok – været
en del opmærksomhed omkring i det forberedende arbejde, men indtil videre har
man i stedet valgt at anskue situationen
fra den positive synsvinkel: at Flexidrætten - i bedste fald - kan være med til at
trække nye medlemmer til Houlkær IF og
dermed nye brugere til Houlkærhallen.
Samtidig med at Flexidrætten forhåbentlig også kan være med til at fungere som
en slags løftestang for skolefritidsordningen og fritidsklubben – i en situation, hvor
Houlkær-ungdommens fritidsvaner i forvejen er i opbrud ved udsigten til en længere
skoledag.
- Ideen med Flexidrætten er jo netop ikke,
at vi her i Houlkær-området skal til at
”stjæle fra hinanden”.
- Tværtimod skulle vi alle gerne opleve, at
endnu flere unge i Houlkær får lyst til at
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være aktive i fritiden. Simpelthen fordi de
tilbud, vi giver dem, er så attraktive, at de
næsten ikke er til at sige ”Nej” til, pointerer
halbestyrelsesformand Jens Johansen.
Årsbudget på 170.000 kr.
Den erklærede ambition er at kunne tilbyde
flexidræt i Houlkær i 40 uger om året –
fordelt med fem x to timer pr. uge.
Aktiviteterne vil som udgangspunkt komme
til at ligge om eftermiddagen i tidsrummet
fra kl. 15 til kl. 17, og til at stå for de forskellige idræts- og bevægelsestilbud er det
tanken, at der skal sammensættes et fast
team af instruktører, som så i øvrigt planlægger aktiviteter for en måned ad gangen.
Opgaven med at finde instruktører –
og i det hele taget skitsere, hvordan et
Flexidræt-tilbud i Houlkær i praksis kunne

komme til at se ud - er i første omgang
blevet lagt i hænderne på Jakob Flintholm
som repræsentant for det lokale ”Ghettoprojekt”.
Sideløbende hermed er skoleinspektør
Ole Birch og halbestyrelsesformand Jens
Johansen i fuld gang med at undersøge,
hvordan man kan tilvejebringe de 170.000
kroner, som det skønsmæssigt vil koste at
tilbyde Flexidræt i Houlkær i 400 timer om
året.
Om forehavendet lykkes – og om det således bliver muligt at dyrke Flexidræt i Houlkær allerede fra august – var endnu ikke
afklaret ved redaktionens slutning.
Dét vender vi tilbage til i Houlkær Nyt, når
vi kommer på den anden side af sommerferien……

Streethandball-arrangementet på Torvet i Houlkær lørdag 26. april var i realiteten det første
varsel om nye, anderledes idrætsaktiviteter for Houlkær-ungdommen. Efter ferien er der
langt mere i vente af samme skuffe – hvis det ellers går som en række lokale samarbejdspartnere håber på.
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VIBORG GYMNASIUM OG HF

Gymnasium udvider igen
For et samlet beløb på cirka 20 mio. kr. får Viborg Gymnasium og HF i samme ombæring
en ny administrationsfløj og et nyt, samfundsfagligt studiemiljø
For bare anden gang på to år er Viborg
Gymnasium i fuld gang med en større
knopskydningsøvelse.
I 2012 var det en helt ny sprogfløj med
tilhørende auditorium, der skød op på
plænen ud mod Skaldehøjvej, og nu er
turen så kommet til en ny, 1170 kvadratmeter stor administrationsfløj.
- Men så har vi altså heller ikke flere, større
byggeplaner på tegnebrættet lige foreløbig,
bemærker rektor Lone Eibye Mikkelsen.
Den nye tilbygning skal foruden kontorer og lærerværelse rumme et større antal
lærerarbejdspladser, hvor skolens over 100
lærere i fremtiden kan sidde og forberede
sig til undervisningen.
Samtidig frigør nybyggeriet plads til, at der
i den nuværende administrationsfløj kan
indrettes seks tidssvarende klasseværelser –
specifikt tilpasset undervisningen i historie,
samfundsfag, erhvervsøkonomi, psykologi
og innovation.
- Naturfagene, sprogfagene og de kreative
fag har i forvejen deres eget særlige studiemiljø, og nu får samfundsfagene så også
deres egen lille fløj på skolen med samfundsfaglige tidsskrifter, aviser og løbende
nyhedsopdateringer på tv-skærmen, forklarer Lone Eibye Mikkelsen.
Opførelsen af den nye administrationsfløj
og indretningen af det nye studiemiljø til
samfundsfagene løber tilsammen op i godt
20 mio. kroner – incl. inventar.
Hovedentreprenør på projektet er Højslevfirmaet Knudsgaard A/S, og hele byggeriet
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forventes afsluttet omkring 1. oktober.
Samtlige skolens over 1000 elever var inviteret med, da der onsdag 23. april blev
holdt rejsegilde for at markere, at gymnasieudvidelsen indtil videre skrider frem som
planlagt.
Når byggeriet står helt færdigt, har Viborg
Gymnasium og HF planer om at invitere til
et decideret åbent hus-arrangement – også
for eventuelle interesserede i lokalsamfundet.
- Vi oplevede faktisk en temmelig stor
interesse, da vi i 2012 holdt åbent hus i
den nye sprog-fløj, og dét håber vi naturligvis også vil gøre sig gældende i denne
omgang, bemærker Lone Eibye Mikkelsen.

Med over 1000 inviterede gæster udviklede
det sig i sagens natur til noget af et tilløbsstykke, da der onsdag 23. april blev holdt
rejsegilde på plænen foran Viborg Gymnasium og HFs nye administrationsfløj.

Mandag - fredag fra.............................kl. 05.30 til 17.30
lørdag, søndag og helligdage fra ........kl. 06.00 til 16.00
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Fodboldfitness ser ud til at slå an
Foreløbig har over 20 vist interesse for nyt, uformelt motionstilbud i Houlkær IF

- Torben, hvor god er du egentlig?
- Jeg er hardcore-dårlig!
Ovenstående lille ordveksling på træningsbanen giver måske i virkeligheden et
ganske godt indtryk af, hvad der gemmer
sig bag betegnelsen ”fodbold-fitness”. Et
nyt fænomen, som her i løbet af foråret –
lige så stille – har vundet indpas i Houlkær
Idrætsforening.
Hver onsdag aften samles godt en halv snes
voksne fodboldherrer på HIFs træningsanlæg til en times afslappet motion – med
bold.
Omgangstonen er uhøjtidelig, og fodboldfærdighederne ikke så afgørende, men
løbet og motioneret – dét bliver der.

- Vi skal helst være så mange, at vi er nok
til at spille på syv mands-mål, men bliver vi
over 16, deler vi os hellere op i to grupper,
end vi begynder at spille på 11 mands-mål.
- På en stor fodboldbane er det for let at
stå at gemme sig – og ideen med ”fodboldfitness” er jo netop at komme ud at
løbe nogle kilometer, samtidig med at vi
hygger os og har det sjovt, fremhæver initiativtageren til det nye fodbold-tiltag, Peter
Nielsen.
Betegnelsen ”fodboldfitness” har fodboldmotionisterne importeret fra Holstebro,
hvor der ligesom i Houlkær er en flok
mandfolk, som mødes til træning en gang
om ugen – uden tanke for turneringsfod-

En flok glade lokale fodboldmotionister – samlet til den ugentlige onsdagstræning på
fodboldbanerne ved Houlkærhallen. Initiativtager Peter Nielsen ses yderst til højre i forreste
række.
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bold i weekenden.
På ganske tilsvarende vis har en flok gennemrutinerede fodboldspillere fra Houlkær
og Overlund gennem adskillige sæsoner
haft fast træningstid i Houlkær søndag
formiddag i vinterhalvåret.
- Men er man familiefar med mindre børn,
er søndag formiddag måske ikke ligefrem
det ideelle træningstidspunkt.
- Så kan man nok bedre overse at komme
af sted hjemmefra et par timer en onsdag
aften, vurderer Peter Nielsen.
Ideen om ”fodboldfitness” i Houlkær er
lige så stille groet frem i løbet af vinteren – i takt med at nogle af spillerne på
onsdags-holdet sammen har været ude at
løbetræne.
- Vi er en håndfuld gamle ungdomsspillere i Houlkær, som syntes, det kunne være
sjovt at komme i gang med at spille fodbold igen.
- Og så er der i øvrigt gradvist kommet flere
til, så vi nu er en blandet flok – bestående
af alt lige fra butiksansatte til bankdirektører, nævner Peter Nielsen.

Onsdagstræningen samler typisk omkring
14 spillere pr. gang, men i alt står der indtil
videre 22 navne på listen over interesserede
fodbold-motionister.
I princippet kan man bare frit dukke op,
hvis man en onsdag aften har lyst til at
komme ud at spille fodbold sammen med
andre ligesindede.
- Men folk er nu faktisk flinke til at sende
afbud, hvis de af en eller anden grund ikke
har mulighed for at dukke op.
- Det tager jeg da som et udtryk for, at vi er
en flok, som virkelig vil det hér, bemærker
Peter Nielsen.
Indtil videre har tilbuddet om ”fodboldfitness” været gratis, men tanken er, at der på
sigt skal opkræves et mindre beløb i kontingent – som modydelse for, at spillerne
benytter sig af HIFs og Houlkærhallens
omklædningsrum og øvrige faciliteter.
Eventuelle kommende fodboldfitnessudøvere er velkomne til at henvende sig
til Peter Nielsen på tlf. 51881223 og høre
nærmere om det nye lokale motionstilbud.

Fodboldanlæg trimmet til sæsonen
Søndag 4. Maj var der indkaldt til “Store
oprydningsdag i Houlkær IF”.
Solen skinnede, og folk stimlede sammen
for at give en hånd til klubben.
Over 60 frivillige børn og voksne investerede hver tre timer i at få ryddet op på og
omkring baner og lokaler i Houlkær IF.
- Det var en super god oplevelse. Folk var
i godt humør og klar på at give en hånd,

så alt i alt var det en stor fornøjelse, lyder
det anerkendende fra initiativtagerne Brian
Børsting og Morten Nielsen.
Læs mere om oprydningsdagen på www.
houlkaerportalen.dk
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”Åbent bibliotek” - hvad er det?
Nu er der godt nyt til alle – både nuværende og fremtidige biblioteksbrugere. I
løbet af kort tid bliver Houlkær Bibliotek
nemlig et ”Åbent bibliotek”, hvilket vil sige,
at man kan besøge biblioteket fra kl. 7.00
- 22.00 alle ugens dage.
Den betjente åbningstid ændres ikke, så
der er tale om en stor serviceudvidelse.
Rent praktisk kommer ordningen til at fungere således, at alle over 16, der er oprettede som brugere ved Viborg Bibliotekerne,
selv kan lukke sig ind på biblioteket med
sundhedskort og pinkode. For børn er
der kun adgang ifølge med voksne - dvs.
at børn ikke kan bruge deres lånerkort til
adgang.
Når man kommer til biblioteket udenfor
den betjente åbningstid, skal man køre sit
sundhedskort gennem en kortlæser ved
den glasdør i forhallen, der vender ud mod
parkeringspladsen. Den anden glasdør i
forhallen vil være låst. Der vil være lys i
forhallen og et såkaldt velkomstlys i biblioteket - resten af lyset tænder, når man
kommer ind. Computere og udlåns/afleveringsautomaten vil være tændte og klar til
brug.
Der er efterhånden etableret åbne biblioteker mange steder rundt omkring i landet,
og erfaringerne er meget positive. Brugerne er generelt meget glade for at kunne
benytte deres bibliotek, når det kan passe i
forhold til andre aktiviteter i en travl hverdag.
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Mange benytter biblioteket udenfor den
betjente åbningstid for at hente og aflevere
materialer, men også for at kunne læse
aviser og blade. Studerende kan arbejde
i fred og ro, og man kan være heldig at
mødes og få en snak med bekendte og
naboer. Mindre børn kan lege i børneafdelingen, mens mor og far finder en god
bog - og så videre.
Men vil der ikke blive stjålet materialer, og
er der ikke risiko for hærværk, vil mange
nok tænke. Risikoen er der selvfølgelig
altid, men erfaringerne fra andre åbne
biblioteker er, at problemerne er meget
begrænsede.
Der er også den sikkerhed, at man via en
log kan se, hvem der har besøgt biblioteket
hvornår, ligesom der vil være overvågningskameraer.
Langt de fleste er glade for tilbuddet, tager
ansvar for DERES lokalbibliotek og hjælper hinanden, når der ikke er personale til
stede. Vi håber, at Houlkær biblioteks brugere vil benyttes sig af det åbne bibliotek
- og blive ved med også at bruge personalet, når man har brug for hjælp, inspiration
eller en snak.
Kirsten Nørgaard
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Lidt go' musik gør alle mennesker glade
- sang Gustav Winkler i 1973 og det har han så ret i.
På Houlkær Bibliotek er der et stort udvalg
af musik. Hvis der ikke er lige den cd, du
leder efter, så skaffer vi den hjem fra Viborg
Hovedbibliotek, eller fra et af landets andre
biblioteker.
Vi har også mange digitale tjenester. F.eks.
www.bibzoom.dk. Det kræver, at du er
oprettet som bruger på Viborg Bibliotekerne. Hvis du ikke er oprettet, kan du
oprette dig via www.viborgbase.dk eller
kom over på Houlkær Bibliotek, vi vil altid
gerne hjælpe dig. Du skal medbringe dit
sundhedskort (det gule sygesikringskort)
og billedlegitimation. 5 minutter senere er
du klar til at bruge Viborg Bibliotekernes
mange muligheder.

Teknisk fungerer Bibzoom som et program
på din computer (PC eller Mac), hvor du
kan afspille al den musik, du ønsker - når
du vil og så ofte du vil. Du skal ikke tænke
på afleveringsdato, efter 7 dage forsvinder
musikken automatisk. Men du kan låne det
samme stykke musik igen og igen.
Bibzoom Radio er en gratis app, som kan
hentes til mobilen. Klik ind på www.bibzoom.dk og gå på opdagelse.
Har du besøgt Viborg Bibliotekernes hjemmeside: www.viborgbib.dk? Her kan du
læse meget mere om vores digitale tjenester og se hvilke arrangementer, der foregår
på Viborg Bibliotekerne.
Hanne Stensig

Vil du gerne have hjælp???
Som alle efterhånden er klar over, så skal vi
senest pr. 1. november 2014 være klar til at
kunne modtage digital post fra det offentlige. Dette gælder alle voksne borgere bortset fra de enkelte, der af forskellige grund
kan blive fritaget. Spørgsmål om fritagelse
skal rettes til Borgerservice.
Hvis du er en af dem, der endnu ikke har
fået oprettet NemID eller digital postkasse
- eller begge dele, så kan du få hjælp på dit
lokalbibliotek, hvor personalet gerne hjælper med at bestille og aktivere NemID og
med at få oprettet den digitale postkasse.

Hvis du gerne vil være helt sikker på, at
der er god tid til at hjælpe dig, så bestil
tid hos en af bibliotekets IT-hjælpere ved
at ringe til Houlkær Bibliotek 87 87 34 60
i åbningstiden.
Alternativt kan du få hjælp af bibliotekets
personale, der sædvanligvis har bedst tid
mellem kl. 11 og 13.
Hvis du gerne vil lære mere om IT og brug
af computere, så kan du også melde dig til
bibliotekets IT-introduktioner, som starter
igen til efteråret - hold øje med programmet i Houlkær Nyt.
Kirsten Nørgaard
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NYT FRA SKOLEN
Et sikkert forårstegn på skolen er afholdelse
af skriftlige prøver.
Prøverne begynder d. 5.5., og retter sig
mod 9.årgang som et led i Folkeskolens
Afgangsprøver.
Et andet sikkert forårstegn er udarbejdelse af fagfordelingsplanen. Denne plan
viser hvilke lærere, der skal undervise i de
enkelte fag på de enkelte årgange.
Skolereformen gælder fra kommende skoleår. Reformen betyder en række ændringer
i undervisningen.
Eleverne får flere undervisningstimer. Indskolingen 30 timer pr. uge - mellemtrin 33
timer pr. uge og overbygningen 35 timer
pr. uge.
Udover undervisningen i fagene iværksættes understøttende undervisning. Denne
undervisning skal opkvalificere undervisningen i de enkelte fag.
45 min. bevægelse hver dag indføres. Lektiestøtte bliver et fast tilbud til eleverne.
Forældrene bliver orienteret om reformens
betydning for undervisningen på skolen i
begyndelsen af maj.
Skolebestyrelsen har været gennem en
valgprocedure. 4 medlemmer var på valg.
3 af de 4 medlemmer som var på valg fortsætter i bestyrelsen.
Der afholdes bestyrelsesvalg hvert andet år,
hvor henholdsvis 3 og 4 medlemmer er på
valg..

Skolebestyrelsen arbejder for tiden med at
udforme retningslinjer for forældreansvar.
3 parter: skolen, eleven og forældrene, - er
sammen ansvarlige for elevens udbytte af
undervisningen.
Skolebestyrelsen skal, i henhold til lovgivningen, udforme principper for forældreansvar.
Nationale Tests er på programmet for
tiden. Eleverne gennemgår, digitalt, tests i
en række fag.
Resultaterne bruges som udgangspunkt for
tilrettelæggelsen af undervisningen for den
enkelte elev.
Om kort tid indrettes der arbejdspladser for
lærere og pædagoger på skolen. Overenskomsten for lærerne fastlægger at, fra- og
med næste skoleår, udføres såvel undervisning som forberedelse på skolen. Pædagogernes overenskomst foreskriver ligeledes
forberedelse på skolen. Dette medfører, at
der skal være arbejdspladser til al pædagogisk personale. Arbejdspladserne indrettes
i lokaler på skolen.
Fra 1.5. sammenlægges servicefunktionen
(pedel) i området. Funktionen omfatter i
fremtiden skolen, Medieskolen, børnehaverne, fritidsklubben og Houlkær Bibliotek.
Servicelederen på Houlkærskolen får ansvar
for koordineringen af arbejdet. Skolens
ledelse får det administrative ansvar.
Ole Birch
Skoleleder
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VM i oplæsning
(Viborg Mesterskab i Oplæsning).
Oplæsning indgår som en del af afgangseksamen i dansk for 9. årgang.
Derfor har skolebibliotekerne i Viborg kommune valgt at sætte fokus på dette delområde.
Hvert år inviteres alle 7. klasserne til konkurrencen om at blive kommunens bedste
oplæser.
Eleverne skal vælge en god aldersvarende
bog. Bogen præsenteres, så tilhørerne overbevises om, at bogen er læseværdig, så det
afsnit, der udvælges skal fænge og fange.
Oplæsningen vurderes ud fra følgende kriterier:
Tekstforståelse
Udtale
Tempo

Kontakt til publikum
Stemmebrug
Præsentationen og oplæsningen skal vare
mellem 3 og 5 minutter.
Johan og Maria fra 7. årgang repræsenterede på bedste vis Houlkærskolen ved dette
VM.
Der var kamp om finalepladserne ( 3 stk.
) - og minsandten om ikke både Maria og
Johan kom i finalen.
Fuldt fortjent med det store forarbejde de
havde udøvet.
Endnu engang måtte de 2 på scenen, hvor
der blev læst op af deres forberedte tekst
samt en ukendt tekst.
Efter en hård dyst blev vinderen Johan - til
lykke med det.

Maria til venstre og Johan længst til højre.
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Påskeklip, festival og Andeby
I SFO´en har vi i den forgangne tid været
velsignet af bl.a. forårets lune. De mange
varme dage har medført en naturlig overgang fra inde- til udehumør. Flere børn
vælger at opholde sig udendørs, når vejret
arter sig på denne måde. Det giver os også
mulighed for at udnytte vores udearealer
med boldspil og diverse aktiviteter.
En af de aktiviteter, som vi håber får størst
opbakning af vejret, er vores sommerfestival. Festivalen debuterede sidste år med
stor succes. Vi har derfor valgt at bemande
posterne igen, for at mobilisere endnu en –
forhåbentlig – god dag i Grønnegården. I
skrivende stund er vi i SFO´en i fuld gang
med forberedelserne, der på tværs af Kernehuset/Myretuen giver mulighed for at
ryste børneflokken bedre sammen. For at
sommerfestivalen kan udvikles, har vi i år
valgt at ryste posen lidt i forhold til, hvad
der kommer til at ske på dagen.
I april måned afholdt vi vores årlige Bedsteforældredag i Myretuen. Flere ting er sikre
på denne dag; Vi er sikret et rigtigt flot
fremmøde, der bliver bagt en imponerende
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mængde kage i diverse køkkener, og der
bliver budt på en generøs mængde kaffe,
hygge og godt humør. Det er også første
gang børnene i 0. klasse har mulighed for
at vise deres SFO frem for bedsteforældrene. Denne dag har altid en helt speciel
stemning over sig. Det er en fornøjelse, at
vi hvert år modtager så mange flotte bud
på hjemmebag, det er vi meget taknemmelige for, og håber, vil fortsætte fremover.
I år blev der åbnet op for påskeværksteder, cafè og Andeby orienteringsløb. For at
give mulighed for lidt mere plads til diverse
aktiviteter, havde vi i år valgt at lægge en
udendørs-aktivitet på programmet. Når
børn og bedsteforældre blev færdige med
påskekyllinger og kage, kunne de udenfor
tage en tur rundt på legepladsen og fodboldbanen, for at finde forskellige billeder
af indbyggerne i Andeby. Billederne var
blevet hængt op som en del af vores orienteringsløb. Det var – igen – en super dejlig
dag, som vi stadig flyver lidt på vingesuset
af.
Søren Møller Christensen
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En ny måde at blive integreret på
Nye S-klasser i Houlkær har været udfordret af stor tilgang i løbet af skoleåret, men selve
idéen med at sluse fremmedsprogede elever ud på de enkelte skoler fra dag 1 – den ser
tilsyneladende ud til at fungere fint
- Det er altså et svært sprog – dansk.
Ordene skal jo slet ikke udtales, som de ser
ud på skrift……
13-årige Martina fra Italien ryster en smule
opgivende på hovedet, alt imens hun
sammen med sin faste læsemakker, Lucas,
fra 6c på Houlkærskolen sidder og diskuterer fritidsinteresser og musiksmag.
Problemerne med de ”stumme” danske
bogstaver og de ofte ulogiske måder at
udtale ordene på er Martina langt fra alene
om i skolens nye S-klasse, der også tæller
børn fra Somalia, Syrien, Afghanistan,
Grønland og Iran.
Alligevel er helhedsindtrykket i overvejende
grad positivt, når lærer Malene Lund ser tilbage på sine første ni måneder som sprogklasse-lærer i Houlkær.
- Jeg synes generelt, jeg oplever nogle
utroligt velmotiverede elever, der virker
som om, de gerne vil gå i skole.
- Og jeg fornemmer afgjort, at børnene er
glade for, at de allerede fra dag 1 kommer
ud blandt danske børn i skolegården, i
klubben og på ekskursioner med klassen,
fremhæver hun.
Løbende integration
Indtil sidste sommer blev fremmedsprogede
elever i Viborg typisk samlet på Nordre
Skole, hvor de gennemgik et grundlæggende dansk-sprogforløb, inden de efter
et par år gradvist blev ”sluset ud” på de
enkelte skoler.

I dag har man i stedet valgt at placere
dansk-introduktionen ude på de enkelte
skoler, og spørger man Malene Lund, så er
det i virkeligheden slet ikke så tosset en idé.
- I og med at børnene nu med det samme
kommer ud blandt danske kammerater,
bliver der i højere grad tale om en løbende
integration, hvor børnene også lærer dansk
uden for klasseværelset – i fritidsklubben
og til klassefesterne.
- Og i den sammenhæng er det naturligvis
en kæmpefordel, at vi her på skolen i forvejen har så mange velintegrerede to-sprogede elever, som de nytilkomne kan lære
af – og spejle sig i, fremhæver hun.
Svensk-palæstinensisk assistance
S-klassen i Houlkær startede oprindelig
med otte elever, som fulgte med fra den
”gamle” modtageklasse på Nordre Skole,
men allerede 14 dage senere var elevtallet
vokset til det dobbelte – og siden er endnu
flere nye klassekammerater kommet til.
I dag er de yngste to-sprogede elever derfor
samlet i deres egen S-klasse i indskolingen,
og i klassen for de ældre elever har Malene
Lund siden 1. marts haft en ny kollega,
Abir Badran, at støtte sig til.
Abir er dansktalende svensk statsborger
med palæstinensiske rødder, og dét kan
til tider være en indlysende fordel – i en
situation, hvor det primært er flygtningebørn fra det borgerkrigshærgede Syrien,
der tegner sig for den løbende tilgang til
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S-klassen.
- Vi udnytter selvfølgelig, at Abir kan tale
arabisk – men som udgangspunkt foregår
al undervisning i S-klassen på dansk. Med
flittig brug af kropssprog, billeder og andre
visuelle hjælpemidler, pointerer Malene
Lund.

bl. a. i at udtale de danske ord langsomt
og tydeligt.
- Og så skal vi naturligvis også passe på
med ikke at komme til at grine eller drille,
hvis vores læsemakker måske kommer til at
udtale et ord forkert, bemærker han.

Ros til læsemakkerne
To gange i løbet af ugen får eleverne i
S-klassen besøg af deres faste læsemakkere
i hhv. 6b og 6c.
Sammen læser de op for hinanden – og
udveksler teenage-erfaringer på tværs af
nationaliteterne.
- Og jeg synes generelt, at vore 6. klasser
her på skolen fortjener rigtig stor ros for
deres måde at tackle læsemakker-opgaven
på.
- Inden vi gik i gang, har eleverne alle
været på et lille mini-læsekursus i skolens
læsecenter, og jeg synes virkelig, man kan
fornemme, at de tager opgaven seriøst,
lyder det anerkendende fra Malene Lund.
Ifølge Lucas fra 6c ligger hemmeligheden

Stor solidaritet
Eleverne bliver løbende sluset ind i S-klassen i løbet af skoleåret – og ud igen i takt
med, at de skønnes at have de fornødne
danskkundskaber til at begå sig i en ordinær skoleklasse.
Og selv om eleverne kommer fra mange
forskellige hjørner af verden, så fornemmer man alligevel en høj grad af indbyrdes
solidaritet, når S-klasse-eleverne sammen
kæmper med de svære danske verber, substantiver og adjektiver.
- Alle kan godt huske, hvordan det var selv
at skulle starte i en ny klasse i et nyt land,
hvor sproget også er nyt og ukendt. Og bl.
a. derfor er eleverne også utroligt fleksible
og tolerante, når der pludselig dukker nye
elever i klassen, fremhæver Malene Lund.

Italienske Martina og Lucas fra 6c i færd
med at løse dagens læsemakker-opgave,
som bl. a. bestod i at udveksle fritidsinteresser og yndlings-musik.

Malene Lund og hendes nye kollega, Abir
Badran, giver sammen eleverne i S-klassen
de sidste informationer, inden det ringer ud
til en velfortjent weekend.
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Ingen korslagte arme her
Skoleinspektør Ole Birch ser spændt frem mod år 0 efter skolereformen – men roser i
øvrigt sit personale for ”et utrolig flot medspil” i processen med at få reform-visionerne
omsat til praktisk Houlkær-virkelighed
- Overordnet set er jeg ikke så bekymret.
Jeg kan bestemt se udfordringer – men jeg
kan afgjort også se mange muligheder.
Med mindre end tre måneder til premieren
på den nye folkeskolereform er dét den
beroligende melding fra skoleinspektør Ole
Birch på Houlkærskolen.
Alarmklokkerne har ellers længe bimlet i
medierne. Om SFOer, der efter sommerferien har udsigt til at blive tømt for børn.
Om unge, der som følge af den udvidede
skoledag nu ikke længere kan få tid til
at gå til sport – og passe deres fritidsjob.
Og om surmulende lærere, der nærmest i
samlet flok er parate til at kvitte lærerfaget
i protest mod reformen.
Det er bare ikke dét billede, Ole Birch ser,
når han kigger ud af vinduerne fra sit
inspektørkontor i Houlkær.
- Jeg føler i hele processen, jeg har fået
et utroligt positivt medspil fra personale
og skolebestyrelse. Alle har taget ansvar –
og er gået efter bolden i stedet for efter
manden. Og godt nok slår vi her til sommer
syv nye stillinger op – men i ingen af tilfældene skyldes dét, at der er lærere, som
har valgt at sige op som reaktion på reformen, fremhæver han.
Forældremøde i tre afdelinger
Næppe var den nye folkeskolereform blevet
endeligt vedtaget i Folketinget i december,
før man på Houlkærskolen gik i gang med
at forberede sig på de nye tider.

I hver enkelt klynge har man i fællesskab
kigget på, hvordan skoledagen mest hensigtsmæssigt kan komme til at hænge
sammen i fremtiden, og er der i processen
blevet ”født” en god ide – så er den efterfølgende blevet konsekvensberegnet og
taget op til seriøs vurdering.
Hele vejen igennem har også elevrådet og
skolebestyrelsen været med på sidelinjen,
inden det aktuelle slutresultat af overvejelserne tirsdag 6. maj blev præsenteret for
forældrene på et tre timer langt forældremøde i tre afdelinger: et for indskolingen,
et for mellemtrinet og et for overbygningen.
- Formålet med mødet var at give forældrene et foreløbigt indtryk af, hvad den nye
reform helt konkret kommer til at betyde
for deres børn efter sommerferien.
- Men nøgternt set går der nok mindst et
år mere, før den nye skoledag har fundet
den endelige form på Houlkærskolen.
- Det første år med reformen bliver i høj
grad et læreår, som vi derfor også har valgt
at kalde ”år 0”, understreger Ole Birch.
Gammel vin på nye flasker
Indskolingseleverne i Houlkær er nok
umiddelbart dem, der kommer til at mærke
mindst til den nye skolereform.
Ganske vist skal de nu til at vænne sig til
at lære engelsk fra 1. klasse – men til gengæld er ”understøttende undervisning”,
som ellers er et af nøgleordene i den nye
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reform, bestemt ikke noget nyt begreb for
dem.
- Sådan som vi tolker reformen, er ”understøttende undervisning” i realiteten bare et
nyt ord for dét, som vi her på Houlkærskolen efterhånden har gjort i de seneste 18
år – nemlig at inddrage SFO-pædagogerne
i den almindelige undervisning i indskolingsklasserne, fastslår Ole Birch.
Skoledagen for de yngste elever bliver –
som udgangspunkt – heller ikke betragteligt længere end i dag.
De yngste går allerede i dag typisk i skole
til kl. 13 – og det ændres der i princippet ikke på efter sommerferien. Medmindre
eleverne – på frivillig basis – vælger at gå i
lektiecafé i timen fra kl. 13 til 14.
Nye tilbud – og samarbejdsrelationer
For de ældre elever på Houlkærskolen
bliver reformens indvirkning på skoledagen
umiddelbart noget større.
Både på mellemtrinet og i overbygningen
kommer eleverne til at tilbringe flere timer
på skolen – 33 timer for 4.-6. klassernes
vedkommende og 35 timer, når det gælder
7.-9. årgang.
Faget tysk bliver allerede introduceret fra
5. klassetrin, og på mellemtrinet vil der
eksempelvis også komme til at indgå en
række nye kreative og bevægelsesorienterede tilbud – og et udvidet samarbejde
med Klub Gården, Houlkærhallen, idrætsforeningen og spejderne i området.
Og så vil der i øvrigt for alle elever fra 4.
til 9. klasse blive udvidet mulighed for at
få lektiestøtte som end del af skoledagen.
- For de ældste bliver der et nyt lektiecafétilbud, som ungdomsskolen er med til at
udvikle. Men i øvrigt agter vi også at fort34

sætte samarbejdet med Dansk Flygtningehjælps lektiecafé på biblioteket.
- Vi betragter i høj grad lektiehjælpen i
området som en helhed, betoner Ole Birch.
Skole-hjem-samarbejde i dagtimerne
En af de mest gennemgribende virkninger af reformen er måske i virkeligheden,
at størstedelen af kontakten med lærerne
i fremtiden kommer til at foregå inden for
almindelig arbejdstid.
Alle skolens lærere får fremover deres egen
kontor-arbejdsplads på skolen, hvor de kan
sidde og rette opgaver og planlægge de
kommende dages undervisning.
Dét indebærer så til gengæld også, at der
kun undtagelsesvist vil være mulighed for
at komme i kontakt med en lærer efter kl.
17, når vi kommer på den anden side af 1.
august.
- Alle forældresamtaler vil således fra
næste skoleår komme til at ligge i tidsrummet inden kl. 17. Og den telefoniske
kontakt mellem lærere og forældre vil som
udgangspunkt også blive begrænset til
almindelig arbejdstid.
- Derimod vil vi fortsat afholde forældremøder om aftenen.
- Det vil ikke være realistisk at skulle
samle en hel klasses forældre til møde en
hverdags-eftermiddag kl. 15, erkender Ole
Birch.
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Kornet må dø i jorden
Der fortælles i et oldgammelt sagn, der
findes i utallige variationer, knyttet til en
række kirker forskellige steder i landet, om
en orm – en kæmpelang lindorm – en af
den slags, som hørte den svundne tid til,
da de nordiske guder holdt hof på Asgård.
Dengang lå den kæmpe orm i havet, så
stor at den kunne tage kvælertag på hele
verden. Og menneskene vidste at fortælle
om lindormen og Ragnarok. Om hvordan
tordenguden Thor i de yderste dage skulle
kæmpe med Midgårdsormen i det kæmpe
blodbad, hvor jorden skulle synke i havet,
solen skulle sortne og hele verden brænde
og gå under. Sagnene om ormen og kirken
klinger måske nok med på de oldgamle
myter, men fortæller alligevel en helt anden
historie.
Det fortælles i sagnet, at en stor lindorm
en dag kom og lagde sig om kirken. Der
lå den så og forhindrede folk i at komme
ind i kirken og dermed i at komme ind til
livets kilde. Derfor udvalgte folk i sognet en
tyrekalv og opfodrede den med sødmælk
og nøddekærner. I syv år fodredes den med
sødmælk og nøddekærner. Så, da de syv
år var gået, førte de tyren mod lindormen.
Og ormen og tyren udkæmpede en drabelig kamp på liv og død. Til sidst gjorde
tyren det af med lindormen og vejen var
igen åben ind til Guds livgivende hus. Men
om tyren fortælles det, at den efter at have
overvundet ormen gik ni skridt væk derfra.
Så faldt dem om – dræbt af ormens dødelige edder.
Tyren døde – den måtte ofre sig for at livet,
de livsopholdende kræfter, kunne besejre

dødsmagten, den store orm, som er ødelæggelsen selv.
Apostlen Paulus siger i sit brev til menigheden i Korinth, at det var nødvendigt, at
Kristus måtte dø. For lige som det, du sår,
ikke får liv, hvis ikke det dør, sådan måtte
Kristus også dø for at opstå som førstegrøden af dem, der er sovet ind. Han sammenligner altså hans død med kornets, når det
lægges i den kolde sorte jord for at dø, for
at det derefter kan spire frem af jorden og
bære aks fyldt med kerner.
Det gamle sagn trækker på denne fortælling om Kristus. Det er den samme sandhed,
den samme indsigt, som den vil delagtiggøre os i: nemlig den, at offeret er nødvendigt, hvis livet skal sejre.
Det er blevet så moderne i de senere år
inden for den politiske verden, at der skal
sættes krav til mennesker i vores samfund.
Fokus er på, at hvis man vil være med i
fællesskabet, så må man også være parat
til at yde noget for fællesskabet. Hvis man
vil have del i samfundets goder, så må man
også bidrage til samfundet. Og det er jo
også rigtigt, at et fællesskab af den slags,
som vores samfund er, det kræver, at medlemmerne føler et fælles ansvar for det. Det
kan ganske enkelt ikke hænge sammen,
hvis alle synes, at det er de andre, der skal
løfte det hele. Men måske kornets død i
jorden, som er nødvendig for at vi skal få
brød på bordet – ligesom tyren, der gav
sit liv i kampen mod ormen – og ligesom
Kristus, som gav sit liv på korset – det kan
minde os om noget andet også. Noget som
er mindst lige så vigtigt at huske på, hvis
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man vil holde et fællesskab i live: nemlig
at når det gælder liv – al liv – kærligheds
liv eller det liv, der leves i fællesskabet i
samfundet – så afhænger det ikke kun af
den fælles ansvarsfølelse, men også i lige
så høj grad om viljen til at ofre lidt af sit
eget for livets skyld, for fællesskabets skyld.

Lige som den svage må gøre sit for også
at løfte med, sådan må den stærke se til,
at han ikke altid regner for nøje efter, om
han nu har lagt mere, end han har fået. For
livets skyld.
Sognepræst Kristine Jersin

Sognearrangementer
Sommerkoncert
Onsdag den 4. juni kl. 19.30
Houlkær Kirkes Pigekor og Voksenkor vil under ledelse af kantor Jens Christian Hansen
synge en buket af nyere danske motetter samt forårssalmer og –sange.

Open Air
Onsdag d. 11. juni kl. 17.00
Traditionen tro slutter Houlkær Kirke sine
børnearrangementer for sommeren med
en gudstjeneste i det fri for hele familien.
Gudstjenesten foregår i "Gryden", amfiscenen bag ved kirkens sognelokaler. Efter
gudstjenesten disker de grønne pigespejdere fra Houlkær op med bålmad til alle.
Hvis vejret mod al forventning ikke skulle
arte sig, så er der mulighed for at rykke
indenfor i kirkens kælderlokaler. Prisen for
maden er 10 kr. For voksne og 5. kr. For
børn.
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Sogneudflugt
Torsdag d. 28. august kl. 12.30 – 17.30
Årets sogneudflugt går til Århus-egnen. Vi
skal til Gl. Aaby Kirke, hvor tidligere sognepræst ved Houlkær Kirke, Karsten Høgild,
vil vise os rundt og fortælle os om kirken
og dens historie. Derfra kører vi til sognegården i Aabyhøj. Her bliver der mulighed
for at få hilst lidt mere på Karsten hen over
et dejligt kaffebord. Inden bussen vender
hjemover igen skal vi et smut ud og nyde
udsigten over Århusbugten fra Moesgaard
Strand og nyde en is fra isboden dér.
Det koster 85 kr. at deltage i sogneudflugten. Tilmelding skal ske til kirkens kontor
senest d. 22. august.
Søndagsfrokost
Mad smager bedre, når man har nogen at
dele den med! Og det behøver ikke hverken at være særligt fin eller dyr mad. Det
vigtige er, at vi sidder sammen. I stedet for
at gå hjem og sidde hver for sig, så lad os
sætte os sammen bare en gang i mellem
over et enkelt og nemt måltid mad. Der
bliver brød og pålæg og ikke så meget
andet. Til gengæld skal det kun koste dig
en flad 10'er. Og så kan vi nyde godt af
hinandens selskab.
Der er søndagsfrokost lige efter gudstjenesterne på følgende søndage:
søndag d. 15. juni
søndag d. 20. juli
søndag d. 10. august
søndag d. 14. september
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Spaghettigudstjeneste kommer igen efter sommerferien. Første gang bliver onsdag den 10.
september kl. 17.00. Se nærmere omtale i næste Houlkær Nyt.
Kælderhygge – et åbent fællesskab af enlige forældre og deres børn.
Vi mødes tirsdagene d. 20. maj, 17. juni, 26. august og 23. september fra kl. 17.00 til 18.30
i Houlkær Kirke.
Vi spiser aftensmad sammen og er sommetider lidt kreative.
Pris: 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Tilmelding senest på selve dagen kl. 12.00 til sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf.
20861158, mail: tove@houlkaerkirke.dk.
Kirkesang og bevægelse for småbørn og deres voksne starter ikke op igen efter sommerferien.
Babysalmesang
begynder igen efter sommerferien mandag den 25. august kl. 10.15.
Åben Familie
i sommerperioden fredagene kl. 18.30 dd. 23. maj, 6. juni, 20. juni, 4. juli kl. 19.00 sommerkaffe, 18. juli kl. 19.00 sommerkaffe, 1. august, 15. august, 29. august og 12. september.
Minikonfirmander skoleåret 2014 – 2015
Hvis dit barn starter i 3. klasse efter sommerferien vil det blive tilbudt er forløb som
minikonfirmand ved Houlkær Kirke. Minikonfirmand begynder i januar måned. Og
alle vil modtage en indbydelse til minikonfirmand i løbet af november måned. Minikonfirmand-forløbet strækker over godt og
vel tre måneder med afslutning midt i maj.
Det er gratis at gå til minikonfirmand.
Konfirmation 2015
I skrivende stund ligger det endnu ikke fast på hvilke dage, der vil være konfirmand-undervisning i det kommende skoleår. Alle de kommende 7. klasses elever på Houlkær Skole vil
modtage et brev med nærmere information fra præsterne inden skolens sommerferie. Hvis
man ikke er elev på Houlkær Skole, men ønsker at følge konfirmandforberedelsen i Houlkær
Kirke og/eller at blive konfirmeret i Houlkær Kirke, vil vi meget gerne høre fra jer snart.
Kontakt kirkens kontor eller én af præsterne.
Der er konfirmationer i Houlkær Kirke d. 1. og d. 2. maj 2015
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Gudstjenester
Maj

Juli

29. maj – Kristi himmelfartsdag
kl. 10.30 Kristine Jersin

13. juli – 4. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

Juni

20. juli – 5. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

25. maj – 5. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

1. juni – 6. s. e. påske
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
8. juni – pinsedag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

9. juni – 2. pinsedag
kl. 10.30 Kristine Jersin

6. juli – 3. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

27. juli – 6. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

August

3. august – 7. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

11. juni kl. 17.00
Open air gudstjeneste

10. august – 8. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

15. juni – trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

17. august – 9. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

22. juni – 1. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

24. august – 10. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

29. juni – 2. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

31. august – 11. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
7. september – 12. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

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...
4/6
11/6
28/8

kl. 19.30 Sommerkoncert i Houlkær Kirke
kl. 17.00 Open air gudstjeneste i gryden bag Houlkær Kirke
kl. 12.30 Sogneudflugt til Gl. Aaby Kirke og Moesgaard Strand
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