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AKTUELT I OMRÅDET

Helt menighedsråd på valg igen
Valgperiode på to år ligner indtil videre en god idé,
vurderer menighedsrådsformand Carsten Marcussen
Menighedsrådsvalg – nu igen? Har vi ikke
lige haft dét?
Sådan skal der nok være en anden i Houlkær, der tænker ved udsigten til, at der nu
igen skal sammensættes et nyt menighedsråd i sognet.
Og reaktionen er i virkeligheden naturlig
nok – for rent faktisk er det kun to år siden,
der sidst var menighedsrådsvalg i Houlkær.
Som et af få steder i Danmark har man i
Houlkær fået dispensation til at afholde
valg til menighedsrådet hvert andet år – i
stedet for som normalt hvert fjerde.
Filosofien bag forsøgsordningen er, at det
måske bliver lidt lettere at rekruttere nye
kandidater til menighedsrådet, hvis valgperioden er så forholdsvis begrænset – og
overskuelig – som to år.

- Og foreløbig synes jeg egentlig, det har
vist sig at holde stik.
- Hvor vi tidligere har måttet bruge alle vore
overtalelsesevner på at få folk til at stille
op, gik det i grunden forholdsvis smertefrit
med at finde kvalificerede kandidater, da vi
i 2012 havde premiere på den nye ordning.
- Og dét tror jeg da blandt andet har noget
at gøre med, at folk nu kun binder sig for
en periode på to år, vurderer menighedsrådsformand Carsten Marcussen.
Tradition for fredsvalg
I princippet er det samtlige folkevalgte
menighedsrådsmedlemmer, der er på valg
hvert andet år – ni personer i alt.
En enkelt gang – nemlig ved det allerførste menighedsrådsvalg i Houlkær tilbage i

Fakta om menighedsrådsvalget
- Siden 2012 har Houlkær sogn været med i en forsøgsordning, som indebærer, at der
i Houlkær bliver holdt menighedsrådsvalg hvert andet år mod normalt hvert fjerde.
- Der er ni folkevalgte medlemmer af menighedsrådet i Houlkær, hvoraf tre-fire stykker
på forhånd har bebudet, at de agter at stoppe i forlængelse af menighedsrådsvalget
2014.
- Der holdes orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget 10. september i
kirkens lokaler. Her vil der også være mulighed for at opstille kandidater og danne en
fællesliste.
- Lister kan i øvrigt indleveres frem til 30. september kl. 10.00 på kirkens kontor eller til
valgbestyrelsen.
- Hvis der inden fristens udløb er indleveret flere lister vil der blive afholdt valg 11.
november.
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1970erne – måtte der et kampvalg til, før
pladserne i menighedsrådet var fordelt.
Lige siden har der i Houlkær været tradition for fredsvalg – en tendens, som ifølge
Carsten Marcussen også klart afspejler sig i
det daglige menighedsrådsarbejde.
- Når vi sidder til menighedsrådsmøderne,
har vi da måske nok en fornemmelse af,
hvor de enkelte medlemmer hører hjemme
i det kirkepolitiske spektrum. Men jeg oplever praktisk talt aldrig, at det bliver brugt
som et argument i sig selv – at man er
grundtvigianer eller har sit ståsted i Indre
Mission, konstaterer han.
Generelt har man i Houlkær altid gjort en
dyd ud af at få alle synspunkter og kirkelige

retninger repræsenteret i menighedsrådsarbejdet – og det vil som udgangspunkt også
være ambitionen, når der 10. september
kaldes sammen til orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget 2014.
Hvis det i øvrigt går, som det plejer, bliver
der denne aften sammensat en fællesliste,
som med stor sandsynlighed ender med at
blive identisk med det endelige menighedsråd. Endnu ligger det ikke helt fast, hvor
mange af de siddende menighedsrådsmedlemmer, der takker af, og hvor mange der
er parat til at fortsætte i endnu en periode.
- Men personligt er jeg da frisk på en ny
tørn. Hvis der i øvrigt er nogen, der vil stille
mig op, bekendtgør Carsten Marcussen.

Ikke nødvendigt at sidde
i kirken hver søndag
Der er masser af andre måder at være et engageret menighedsrådsmedlem på, fremhæver
tre af de nuværende menighedsrådsmedlemmer i Houlkær:
Anders Bitsch, Anni Norsk og Arne Djernes Nielsen
”Den kontakt man får til andre gennem
menighedsrådsarbejdet – og glæden ved
selv at komme i kirken”.
”Muligheden for at få indflydelse på mange
områder, være med til at ansætte nye medarbejdere og prioritere økonomiske dispositioner – og i det hele taget diskutere, hvad
vi vil med vores kirke i Houlkær og hvordan
vi gør det muligt”.
”Fornøjelsen af at arbejde sammen med
ansatte, som både er dygtige, engagerede
og ambitiøse”.
Der kunne sikkert også nævnes mange
andre gode grunde til at engagere sig

aktivt i menighedsrådsarbejdet i Houlkær,
men spørger man tre af de nuværende
medlemmer: Anni Norsk, Anders Bitsch og
Arne Djernes Nielsen, er det bl. a. disse kvaliteter, de fremhæver, når de bliver bedt om
at skal tage stilling til, hvad der for dem har
været det mest tilfredsstillende ved at sidde
i menighedsrådet.
Farvel efter seks år
48-årige Anders Bitsch, privatkundechef
i Spar Nord Bank, er den, der har været
med længst: Fra 2008 og frem til nu. I en
periode bl. a. som kasserer med ansvar for
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kirkens pengesager.
Anders Bitsch har allerede gjort det klart,
at han ikke er til sinds at lade sig vælge
for en ny to års-periode, men heri ligger
bestemt ikke, at han har været utilfreds
med arbejdet.
- Alene inden for de seneste to år har vi
skullet ansætte en række nye medarbejdere, herunder bl. a. den nuværende sognepræst Kristine Jersin. Vi har gennemført
en større renovering af præsteboligen, og
har desuden haft stor fokus på økonomien
og prioriteringen af kirken økonomiske
ressourcer. Alle sammen opgaver, som jeg
synes, det har været spændende at være
med til at løfte, fremhæver Anders Bitsch.

En vej til nye venskaber
Næstformand Anni Norsk og kontaktperson Arne Djernes Nielsen er begge blandt
de medlemmer af menighedsrådet, der har
den laveste anciennitet: d.v.s. to år.
Efter et langt arbejdsliv som selvstændig –
og senest som kustode i Anna og Michael
Anchers hus i Skagen – flyttede Anni Norsk
(70) først til Houlkær for tre år siden.
For hende har arbejdet i menighedsrådet i
høj grad været en vej til at blive integreret
i lokalsamfundet.
- Jeg fik hurtigt min gang i kirken, som er
et rigtig levende hus med utroligt mange
aktiviteter for alle aldre. Derigennem har
jeg også fået mange nye venner, og i det

Anders Bitsch, Arne Djernes Nielsen og Anni Norsk har alle fortrinsvis gode erfaringer med
menighedsrådsarbejdet i Houlkær. Erfaringer, som måske også kunne give andre mod på at
gøre en aktiv indsats for det lokale kirkeliv.
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hele taget har jeg aldrig været ked af at
flytte fra Skagen til Houlkær. Jeg har fået
et fantastisk givende liv, hvad kirken i høj
grad også har været medvirkende til, konstaterer hun.
Arne Djernes Nielsen, 54 år og i det daglige
underviser på Randers Social- og Sundhedsskole, lod sig i 2012 vælge til menighedsrådet på opfordring fra sognepræst
Karsten Høgild og et par af de daværende
menighedsrådsmedlemmer.
I den mellemliggende periode har han først
og fremmest helliget sig hvervet som kontaktperson – d.v.s. personaleansvarlig for
de ansatte i kirken.
Et arbejde, som ifølge Arne Djernes Nielsen er af stor betydning for hele den måde,
kirken i Houlkær fungerer på i det daglige.
- Når medarbejderne har det godt, har
kirken det godt. Det er i bund og grund
deres – og de frivilliges – engagement og
dygtighed, der afgør, hvilken kirke vi har.
Og derfor er det også utroligt væsentligt,
at de opfatter kirken som en god arbejdsplads, pointerer han.
Interessen vigtigst
For Arne Djernes Nielsen er det ikke så
afgørende, om man som menighedsrådsmedlem ofte sidder til gudstjenester eller
deltager i alle de mange arrangementer i
kirken.
- Det essentielle for mig er, hvorvidt kirken
og kirkens arbejde giver mening for den
enkelte – og at man som menighedsrådsmedlem føler sig godt tilpas og oplever at
bidrage til fællesskabet via sin deltagelse i
kirkens forskellige arrangementer, opregner
han.

Anders Bitsch vægter for sin del også interessen og engagementet højere end gudstjenestedeltagelsen, og heller ikke Anni
Norsk er som udgangspunkt meget for at
sætte tal på, hvor ofte man skal vise sig
i kirken for at være et godt og samvittighedsfuldt menighedsrådsmedlem.
- Som en præst engang sagde til mig, så
er der flere kristne, der aldrig sætter deres
ben i kirken, end der er kristne, som går til
gudstjeneste.
- Selvfølgelig skal man da have en kristen
tro for, at det giver mening at sidde i et
menighedsråd, men man behøver ikke at
være højkirkelig.
- Man kan sagtens være en god kristen
uden at sidde i kirken, vurderer Anni Norsk,
som i 2013 ”rykkede op” som næstformand
i menighedsrådet, da den tidligere næstformand stoppede.
Ligesom formand Carsten Marcussen er
Anni Norsk umiddelbart indstillet på at
fortsætte i menighedsrådet i endnu en
periode.
Arne Djernes Nielsen har endnu ikke endeligt gjort sin stilling klar.
- Jeg tror, det er vigtigt som menighedsrådsmedlem at have følelsen af, at man gør
det så godt, som man kan.
- Hvad det angår, kan jeg godt ind imellem
føle, at jeg kunne bruge mere tid i arbejdet. Tid, som jeg ikke har, bemærker han –
forud for orienterings- og opstillingsmødet
onsdag 10. september.
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Nye friluftsfaciliteter
– med hjælp fra Mercantec
Aftale med Praktikcenter Viborg hjælper Granada-planer et stort stykke på vej
Familien Houlkær kan tilsyneladende godt
så småt begynde at glæde sig.
Meget tyder på, at det allerede fra i foråret
bliver muligt at invitere tante Oda, onkel
Bent og hele den pukkelryggede med på
madpakketur i nærområdet – uden at der
er grund til at bekymre sig synderligt for
truende, grå regnskyer i horisonten.
- Foreløbig synes jeg i hvert fald, det ser
lyst ud.
- I lyset af den seneste udvikling er det
bestemt ikke urealistisk, at vi kan komme
i gang i løbet af vinteren, og at de første
nye friluftsfaciliteter vil kunne stå klar i
april 2015, lyder den glade melding fra Stig
Jensen fra Initiativgruppen Houlkær.
Sammen med vicevært Anja Kristensen,
Boligselskabet Viborg, udgør han den lille,
ukuelige arbejdsgruppe, som gennem de
seneste par år har arbejdet på at få skabt
bedre rammer for udeaktiviteter i området
omkring det efterhånden temmelig tilgroede vandhul i Granada-skoven.
Arbejdskraften på plads
Stig Jensens optimisme bygger i første
række på et særdeles konstruktivt møde,
som han og Anja Kristensen umiddelbart
før sommerferien havde med Peter Bernøe,
som er administrativ leder af Praktikcenter Viborg under den lokale erhvervsskole,
Mercantec.
Ifølge Peter Bernøe vil opførelsen af nye
8

friluftsaktiviteter i Granada-skoven fint
kunne indgå som arbejdsopgave for vordende tømrere i skolepraktik.
Aftalen omfatter i første omgang et madpakkehus, to shelters og en bro, hvorfra
børn og andre naturinteresserede i fremtiden vil kunne studere åkander, haletudser og vand-insekter, og ambitionen er at
komme i gang allerede på denne side af jul,
således at det samlede projekt forhåbentlig
vil kunne stå færdigt til april.
Med forbehold for, at Praktikcenteret i
perioder kan have mange elever ude af
huset til andre formål.
- Samarbejdet med Praktikcenteret er et
rigtig stort skridt frem mod den endelige
realisering af vore Granada-planer.
- Netop spørgsmålet om, hvor vi skulle
skaffe arbejdskraften fra, har hele vejen
gennem projektet været en af vore helt
store udfordringer, nævner Stig Jensen.
Inspiration fra Bruunshaab
Det kommende madpakkehus i Granadaskoven bliver sandsynligvis af samme type
som dét, der allerede i dag står ved Møllehøjskolen i Bruunshaab.
- Det har rundt regnet kostet 50.000
kroner at opføre – og det fungerer ifølge
Møllehøjskolen rigtig godt, bemærker Stig
Jensen.
Sideløbende med samtalerne med Praktikcenteret på Mercantec har Stig Jensen
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og Anja Kristensen i forsommeren også
ført forhandlinger med Energi Viborg, som
efter planen skal stå for oprensningen – og
den påtænkte udvidelse – af vandhullet i
Granada-skoven.
Energi Viborg har endnu ikke fastsat en
endelig dato for udførelsen af arbejdet.
- Men det forlyder heldigvis, at vandhullet
vil blive renset op i løbet af efteråret, således at vi forhåbentlig kan komme videre
med vore Granada-planer, refererer Stig
Jensen.

Tilbage er så blot – i realiteten – den økonomiske side af sagen.
Friluftsrådet gav allerede i fjor tilsagn
om at ville støtte etableringen af de nye
friluftsfaciliteter i Granada-skoven med
85.000 kroner – svarende til halvdelen af
de budgetterede materialeudgifter.
Resten af pengene har Anja Kristensen en
realistisk forventning om at kunne hente
hjem fra diverse andre bidragydere.
- Endnu har vi ikke nogen endelige tilsagn
på plads, men velviljen er der, så foreløbig
synes jeg, det ser lovende ud, vurderer hun.

Når træerne i Granada-skoven igen begynder at grønnes til foråret, vil områdets familier,
skoleklasser og daginstitutioner sandsynligvis kunne indtage frokosten i et nyopført madpakkehus – i stil med dét, der allerede i dag står ved Møllehøjskolen i Bruunshaab.
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Elever skal hjælpe med naturpleje
Nyt projekt tjener både et pædagogisk formål – og skal samtidig være med til at sikre en
bedre udsigt fra Klostermarken
Den imponerende udsigt fra Klostermarken
ind over Viborg er ikke længere, hvad den
har været.
Det er der garanteret adskillige hundeluftere, løbere, BMX-kørere og søndags-travere, der ved selvsyn har konstateret, når
de inden for de senere år har motioneret
i det tidligere militære øvelsesområde sydvest for Overlund.
I flere delområder har træerne i stigende
grad taget overhånd – og en intensiveret naturpleje på Klostermarken optræder
derfor også forholdsvis højt på ønskelisten
i den ”Borgerplan for Naturområde Øst for
Paradis”, som i 2012 blev resultatet af to
velbesøgte workshops på Houlkærskolen.
I de mellemliggende år er der i al stilfærdighed blevet arbejdet videre med Klostermarken-problematikken, og nu foreligger
der fra Initiativgruppen Houlkær et konkret
bud på, hvordan man på samme tid får
skabt mere lysåben natur ”Øst for Søerne”
og samtidig får engageret en masse unge
mennesker aktivt i naturplejen.
”Elever gi’r naturen et pift og får nye kompetencer – på Klostermarken i Viborg”
hedder projektet, som i yderste konsekvens
kan komme til at involvere flere end 1100
elever på Houlkærskolen, Overlund Skole
og Møllehøjskolen i Bruunshaab.
Ideen går – kort fortalt - ud på at lade eleverne hjælpe med naturplejen på Klostermarken, så de ad den vej samtidig får bedre
naturkendskab og medejerskab til naturen
i lokalområdet.
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Eleverne skal bl. a. være med til fjerne små
træer, hvor der ønskes lysåbne områder. De
kommer i sving med hørive og børne-le på
botaniske ”hot-spots”, hvor en intensiveret naturpleje kan være med til at fremme
et mere varieret dyre- og planteliv. Og
udvalgte elever vil sågar få kursus i at slå
med le af en erfaren kursusholder fra Bakkebjerg Naturpleje.
Selve projektperioden er budgetteret til at
skulle strække sig over et år, og de samlede
udgifter forventes i alt at ville beløbe sig til
190.000 kroner.
Halvdelen af beløbet satser Initiativgruppen Houlkær og samarbejdspartneren
Natur & Landbrug Aps. på at hente hjem i
form af tilskud fra puljen til lokale, grønne
partnerskaber.
Restbeløbet er det tanken at hente hjem fra
diverse fonde – herunder Nordea-fonden,
som tidligere har vist sig velvilligt stemt
over for naturprojekter i området ”Øst for
Søerne”.
Endnu er pengene ikke i hus, men Stig
Jensen, som er Initiativgruppen Houlkærs
primus motor, når det gælder trafikforhold
og grønne områder, har fortsat optimismen
i behold.
- I vores første ansøgning havde vi desværre
ikke fået det tydeliggjort tilstrækkeligt, at
projektet på Klostermarken naturligvis også
er nøje afstemt med Naturstyrelsen.
- Det tager vi nu højde for i en ny ansøgning, og så håber vi i øvrigt på en positiv tilbagemelding fra Det Grønne Råd
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for Viborg Kommune, som er første led
i ansøgningsproceduren, bemærker Stig
Jensen.
Foreløbig må han – og de øvrige initiativtagere – dog væbne sig med tålmodighed
lidt endnu.

Det Grønne Råd for Viborg Kommune
behandler nemlig kun ansøgninger to
gange om året, og næste gang er i januar
2015.

Houlkærløbet – i nyt regi
2014-udgaven af løbet skydes i gang 16. september på Houlkærskolens idrætsplads
Løbsdatoen har varieret over årene, og
hvervet som løbsarrangør er gentagne
gange gået på skift. Men Houlkærløbet
bevarer stadig pusten – og kan således i år
fejre 30 års-jubilæum.
Efter at det i fjor var Houlkær Løb & Motion,
der stod for løbsafviklingen, vender Houlkærløbet i 2014 tilbage til udgangspunktet
som ”et udvidet skoleløb”. Med de to SFOpædagoger Thomas Andersen og Søren
Christensen som hovedansvarlige – godt
hjulpet på vej af en flok på omkring 20
frivillige hjælpere. Herunder vist nok også
et par stykker iført Spiderman-kostume.
Årets udgave af Houlkærløbet indledes
med en lille halv times fælles opvarmning,
hvorefter selve løbet skydes i gang tirsdag
16. september kl. 18.
Som noget nyt bliver der denne gang start
– og mål – på græsplænen ved skolens
gymnastiksal, hvor arrangørerne har planer
om at etablere en opløbsstrækning, der virkelig indbyder til hidsige spurtopgør.
Selve løberuten er også justeret en smule i
forhold til tidligere.
Den sædvanlige rundstrækning på 2,5 km
er i år udvidet med en lille sløjfe på 500
meter i området omkring Houlkærskolen.

Startskuddet til Houlkærløbet 2014 bliver
affyret på skolens idrætsplads, og selve
løbet indledes i år med en lille 500 meters
”sløjfe” i området omkring Houlkærskolen.
Her er den ene af årets to løbsarrangører,
Thomas Andersen, i færd med at udstikke
løberuten.
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Herefter kan deltagerne så selv vælge, om
de vil nøjes med en enkelt runde på 3 km,
to runder på tilsammen 6 km - eller tre
runder over en samlet distance på i alt 9
km.
- Alle løbeinteresserede i Houlkær er som
sædvanligt velkomne til at deltage, men
ambitionen er først og fremmest at lave et
sjovt løb for skolens egne elever – og deres
familier.
- Det skal primært være et løb på børnenes
præmisser – og derfor sender vi i år også
samtlige løbere af sted på én gang.
- Det kan da måske godt blive lidt turbulent lige i starten, men det må de hurtigere

løbere så bare affinde sig med, betoner
Thomas Andersen og Søren Christensen.
De to løbsarrangører har allerede været på
rundt i klasserne for at slå et første slag for
Houlkærløbet 2014, og i alt 900 deltagernumre i tre forskellige farver ligger trykt og
klar til at blive hæftet på brystet af løbsdeltagerne.
Hvis man i øvrigt gerne vil være med i
Houlkærløbet, skal man bare dukke op i
målområdet i god tid, før løbet skydes i
gang.
- Så skal der nok sidde nogle hjælpere
parat til at tage imod eftertilmeldinger,
lover Thomas Andersen.

En aften med fokus på nuet
Vil du gerne vide mere om mindfulness
– så er muligheden der 25. september i Houlkærhallen
Sundhed er ikke bare noget med økologiske gulerødder og en tur til det lokale fitnesscenter.
Sundhed handler i lige så høj grad om at
være til stede i nuet og få ”tanket” mentalt
op, når batterierne er ved at være flade.
Det er en del af filosofien bag ”Com
Together” – et lille nystartet Viborg-firma,
som torsdag 25. september inviterer til
foredrag og workshop om mindfulness i
den nye multisal i Houlkærhallen.
Bag firmaet står Ditte Benveniste og Helene
Bryrup. Ditte er til daglig bosat i Houlkær
sammen med sin familie og har ved siden
af ”Com Together” også netop søsat virksomheden ”Natur tjubang”, der sælger
12

vitaminer på abonnementsbasis.
Helene Bryrup bor med sin familie lidt
uden for Viborg og arbejder til daglig som
salgs- og marketingskoordinator.
Bag det nye fælles initiativ ligger – ifølge
Ditte Benveniste – ”lidt olivenolie, en masse
timers snak og en lang barsel”.
- Konceptet udspringer dels af en generel
interesse for sundhed og personlig udvikling. Dels af et ønske om skabe spændende
og anderledes arrangementer, der kan
inspirere og være en kærlig opmuntring til
at skabe forandring og rykke sine egne personlige grænser, forklarer hun.
Til at være med til at sparke ”Com
Together”-initiativet i gang 25. september,
har Ditte Benveniste og Helene Bryrup invi-
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teret psykoterapeut og mindfulness/MBSRlærer Birthe Moksha.
Birthe Moksha er uddannet mindfulnesslærer ved Center for Mindfulness og en af
pionererne inden for mindfulness i Danmark.
I sit foredrag i Houlkær vil hun – bl. a. også
gennem øvelser og små filmklip – give en
introduktion til, hvad mindfulness er, hvor
den stammer fra og hvilke positive effekter
den bringer med sig.
Kort fortalt handler mindfulness om at
være opmærksomt nærværende i situationen – uden at dømme.
- Det kan måske lyde nemt, men det kan
være noget så udfordrende: at møde øjeblikket med en grundholdning af åbenhed, accept og nysgerrighed. Men mestrer
man først teknikken, kan den i hverdagen
hjælpe én til at opleve tilværelsen på en ny
og mere hensigtsmæssig måde. En måde,
som samtidig giver en højere grad af indre
frihed og ro, uddyber Ditte Benveniste.
Ambitionen er, at aftenen med Birthe

Moksha blot skal være den første i en længere række af arrangementer med fokus på
indre, ydre og mental velvære.
- Sundhed skal ikke trækkes ned over hovedet på folk, men vi ønsker – med hjælp fra
nogle af landets dygtigste sundhedsfolk –
at formidle hvordan man med forholdsvis
enkle teknikker kan få et større overskud i
hverdagen, forklarer Ditte Benveniste.
Billetterne til mindfulness-arrangementet
25. september koster 90 kr. og kan på forhånd bestilles på tlf. 40962233 eller tlf.
60228760.
PS: At firmanavnet ”Com Together” er
stavet, som det er, er ikke en fejl – men helt
bevidst. Firmanavnet refererer ganske vist
til det gamle Beatles-hit ”Come Together”
– og sangens budskab om at samle folk om
fælles oplevelser – men navnet refererer
også til, at vi lever i en digital verden, der
stiller nye krav til vores fysiske og mentale sundhedstilstand. Deraf stavemåden
”Com”.
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Atter tid til bagagerumsmarked
Houlkær-veninder kvitterer for mange opfordringer
– og inviterer igen til marked i Houlkærhallen
Succes’en var nærmest overvældende, da
Mie Jørgensen og Line Sjørring i marts tog
initiativ til lokalhistoriens første bagagerumsmarked i Houlkær.
Allerede længe inden, det gik løs, kunne
arrangørerne melde ”alt udsolgt”, når nye
”amatør-kræmmere” henvendte sig for at
booke en stand.
Og ved indgangen var der formiddagen
igennem rigeligt at se til med at billettere
de flere hundrede gæster, som i Houlkærhallen øjnede chancen for at gøre en god
handel.

Så stor en opbakning fortjener næsten at
blive honoreret med et nyt, lignende arrangement – og den konklusion er Mie Jørgensen og Line Sjørring nu også nået frem
til. Efter moden overvejelse hen over sommeren.
Lørdag 20. september er de to Houlkærveninder klar med et nyt, indendørs bagagerumsmarked efter nogenlunde samme
koncept som det første. Og håbet er
naturligvis, at det også denne gang bliver
et arrangement, som kan være med til at
trække både sælgere og købere af huse.

Houlkærhallen var på det nærmeste fyldt til bristepunktet, da Mie Jørgensen og Line Sjørring 22. marts debuterede som bagagerumsmarkedsarrangører. Lørdag 20. september er de
to veninder klar med et nyt arrangement efter samme koncept.
14
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- Det er selvfølgelig altid farligt at prøve at
gentage en succes, men mange har personligt – og via vores Facebook-side – opfordret os til at prøve igen. Og selv synes vi jo
også, det er sjovt - på den måde at være
med til at skabe ny aktivitet i Houlkær.
- Så nu forsøger vi altså igen, lyder det med
gåpåmod i stemmen fra Mie Jørgensen.
Ligesom sidst satser arrangørerne på at
kunne ”klemme” op mod 70 stadeholdere
ind i Houlkærhallen.
Til gengæld er åbningstiden afkortet en
smule, så markedet nu ”kun” er åbent til
kl. 15 i stedet for kl. 16.
- Vores erfaring i marts var, at langt de
fleste gæster kom fra morgenstunden – og
at besøgstallet så i øvrigt gradvist klingede
af i løbet af eftermiddagen, forklarer Mie
Jørgensen.

Tilmeldingen til bagagerumsmarkedet sker
enten pr. telefon – eller direkte på nettet
via ”Houlkær Bagagerumsmarkeds” Facebook-side.
Prisen for en standard-stadeplads på markedet er 150 kroner, og entrebilletterne
koster uændret 10 kroner pr. person over
10 år.
- Slutfacit bliver forhåbentlig, at vi ligesom
i foråret kan tjene en lille klatskilling på
arrangementet – men nogen ret stor timeløn bliver det garanteret heller ikke til i
denne omgang.
- Vi gør det først og fremmest for sjovs
skyld – og så også fordi, vi gerne vil være
med til at slå et lille salg for genbrugstanken.
- Vore børn har godt af at lære, at man ikke
bare skal smide ting ud, som andre måske
kan få glæde af, pointerer Mie Jørgensen.

Velkommen til Sang & Bevægelse
for børn og voksne i Kildehaven
I slutningen af august starter der ”Sang &
Bevægelse” i cafeen på Plejecenter Kildehaven. Vi har været så heldige, at Tove Kallestrup fra Houlkær kirke vil komme tirsdage
i ulige uger 9.45-10.30. Hun medbringer
forskellige remedier, som skal bruges til at
lave sjov og skæg med. Der vil blive sunget
salmer og sange og leget forskellige sanglege og danse. Det er tanken, at aktiviteten
er for alle, børn og voksne, unge og gamle,
så vi lærer hinanden at kende på tværs af

generationer. Så hvis du er dagplejer eller
går hjemme med dit barn eller bare har lyst
til at se, hvad vi laver, så er du meget velkommen.
Der er ingen tilmelding, så bare mød op. Vi
glæder os til at se rigtig mange fra lokalområdet til fælles aktivitet og samvær med
vores beboere.
Mvh. Sussi Hald,
centerleder i Kildehaven
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Så blev den jævn – i andet forsøg
Det har taget det meste af et år, men nu triller bolden, som den skal på kunstgræsbanen
ved Houlkærhallen
Bedre sent end aldrig!
Med op mod et års forsinkelse er det nu
et fuldstændig jævnt underlag, der møder
brugerne af Houlkærs indhegnede kunstgræsbane ved hallen.
Banen lå egentlig allerede klar til indvielse i
august 2013 – men uden at nyanskaffelsen
i første omgang levede op til forventningerne.

- Når man anlægger en kunstgræsbane til
godt og vel en million kroner, kan man vel
med rimelighed forlange, at banen så også
er jævn, som halbestyrelsesformand Jens
Johansen bemærker dét.
Leverandøren, Uno, var ikke umiddelbart af
samme opfattelse.
Gennem det meste af et år har Houlkærhallen – med sagkyndig opbakning fra

Efter længere tids tovtrækkeri med leverandøren, Uno, endte Houlkærhallen til sidst med at
få sin vilje. Kunstgræsbanen i Houlkær blev brækket op og anlagt på ny, så det i dag er et
fuldstændig jævnt underlag, der møder brugerne af den 23 x 43 meter store bane.
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Viborg Kommune og det rådgivende ingeniørfirma, Cowi – måttet kæmpe hårdt for
at overbevise Uno-ledelsen om, at banen i
Houlkær da vist trængte til at blive nivelleret på ny.
Hen på foråret lykkedes det endelig at
trænge igennem med argumenterne.
Under indtryk af at Houlkærhallen gennem
hele forløbet har vægret sig ved at betale
for en kunstgræsbane i en skuffende forfatning.
Umiddelbart op til sommerferien blev hele
banen brækket op – og nyanlagt – og i
dag er det derfor også en anderledes positivt stemt hal-formand, der ser tilbage på
forløbet.
- Selvfølgelig kan vi stadig ærgre os over, at
banen ikke var i orden fra start af.
- Men bortset fra dét så er vi nu fuldt ud
tilfredse med resultatet – og har derfor
også færdigafregnet med leverandøren.
- Aftalen med Uno var egentlig bare, at
banen skulle brækkes op og genetableres,
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men det endte med, at hele det underliggende asfaltlag også måtte fjernes, for at
banen kunne blive jævn.
- På den måde kan man i virkeligheden
sige, at vi nu har fået endnu mere, end vi
oprindeligt bad om, siger Jens Johansen.
Målt på antallet af brugere har kunstgræsbanen lige fra start været en ubetinget
succes.
Specielt i vinterhalvåret var der nærmest
konstant aktivitet på den oplyste, indhegnede kunstgræsbane, som i sin oprindelige
form var tænkt som en gave fra DBU til
Viborg Kommune – på baggrund af kommunens værtsskab for U21-slutrunden i
sommeren 2011.
DBUs andel af udgifterne beløber sig rundt
regnet til 250.000 kroner. Viborg Kommune
har været med til at financiere lysanlægget,
og så er det i øvrigt Houlkærhallen, der
har udredt resten af etableringsomkostningerne.
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Flexidræt med forsinkelse
Nyt idrætstilbud efter skoletid nåede ikke at blive klar
til introduktion i forbindelse med skolestarten
To timers daglig ”flexidræt” på valgbasis i
tidsrummet fra kl. 15-17.
Ideen om at give Houlkærskolens elever på
2.-6. klassetrin et nyt, supplerende idrætstilbud efter skoletid, lever stadig i bedste
velgående, understreger bestyrelsesformand for Houlkærhallen, Jens Johansen.
- Men klar til skolestarten blev vi desværre
ikke – sådan som der ellers oprindeligt var
lagt op til. - Så meget kan vi da i hvert fald
indtil videre konstatere, bemærker han.
Hvad der præcis har stukket en ”kæp i
hjulet” på ”flexidræt”-planerne, er Jens
Johansen ikke meget for at komme ind på.
Og i realiteten er der vel også tale om et
sammenfald af flere omstændigheder –
kombineret med ekstraordinær travlhed
over hele linjen i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye skolereform.
Sammenfattende kan man måske sige, at
udfordringen består i at finde en model,
som giver flere unge i Houlkær lyst til at
dyrke idræt i fritiden – uden at de bliver på
bekostning af de eksisterende tilbud i SFO,
fritidsklub og idrætsforening.
- Alle er som udgangspunkt enige om, at
det er en god idé at give ungdommen i
Houlkær mulighed for at snuse til nogle
flere idrætstilbud i eftermiddagstimerne.
Herunder også en række nye idrætsgrene i
området som f. eks. dans og ”urban sports”.
- Spørgsmålet er bare, hvordan vi ved fælles
hjælp kan få strikket et tilbud sammen,
så det ikke svækker de fritidstilbud, der

allerede i dag er i området – men snarere
kommer til at understøtte dem.
- Personligt er jeg stadig rimelig stålsat på,
at det her er et tilbud, som vi på en eller
anden måde skal have sparket i gang.
- Men for at få interessen – og konsekvenserne for de eksisterende tilbud – nærmere
belyst, kan det da godt være, at vi i første
omgang skal nøjes med en kortere og mere
afgrænset forsøgsperiode, ræsonnerer halbestyrelsesformanden.
Hvad end det bliver til, så agter Houlkær
Nyt-redaktionen løbende at følge udviklingen….
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Seniorfodbolden neddroslet
i Eastside Viborg
Konstant spillerflugt til universitetsbyerne tvang til sidst fusionsklubben
til at trække sit serie 3-hold
I sig selv er det jo sådan set kun positivt:
at så mange unge fra Houlkær og Overlund
flytter fra området for at suge yderligere
lærdom til sig.
Men fodboldmæssigt er det rent ud sagt
noget rigtig skidt…
Gennem flere sæsoner har Eastside Viborgs
seniorafdeling hvert år i sommerpausen
måttet se en håndfuld af de bærende kræfter rykke teltpælene til andre og større studiebyer som Århus, Aalborg og København.
Uden at det i længden har været muligt
at rekruttere tilstrækkeligt med afløsere
udefra – og fra klubbens egen ungdomsafdeling.
Hovedet på sømmet blev, da der også her i
2014 var udsigt til et større spillerfrafald i
forlængelse af forårssæsonen.
På den baggrund har fusionsklubben nu
valgt at trække førsteholdet i serie 3 – og
blot fortsætte med et serie 5-mandskab
bestående af helt unge talenter, garneret
med en flok lidt mere erfarne spillere.
- Det var selvfølgelig ikke nogen let beslutning, men til sidst var der bare ikke nogen
vej uden om.
- Allerede på et forholdsvis tidligt tidspunkt
i foråret tog vi en grundig snak med spillerne om deres planer for efteråret, og herefter gav det næsten sig selv, at der ikke
længere var basis for at fortsætte på serie
3-niveau, konstaterer Anders Mosegaard,
der som medlem af samarbejdsudvalget i
20

Eastside Viborg primært har haft med U19og seniorspillerne at gøre.
Ikke fusionens skyld
At de to fusionsklubber ”Øst for søerne”
skulle ende med at nedlægge deres bedste
seniorhold, var vel ikke just dét, der lå i
kortene, da Houlkær IF og Overlund GF i
sin tid blev enige om at gå sammen om
ungdoms- og seniorfodbolden.
Men fusion eller ej – så var resultatet nok i
sidste ende blevet det samme alligevel, vurderer Anders Mosegaard.
- Som jeg ser dét, vil det være alt for letkøbt bare at give Eastside Viborg-konstruktionen skylden for den situation, vi nu
er havnet i.
- Takket være fusionen har vi igennem en
lang periode haft betydeligt flere seniorspillere til træning, end det historisk har været
tilfældet i Overlund GF. Og i kraft af samarbejdet med de skiftende U19-årgange har
vi også været i stand til at højne træningskvaliteten markant.
- Problemet for seniorfodbolden i Eastside
Viborg har først og fremmest været, at vi
sæson efter sæson har måttet se fire-fem
af vore mere erfarne, unge spillere rejse fra
området for at studere.
- På dét punkt er vi nok i Houlkær-Overlund-området noget hårdere ramt, end man
er så mange steder – og ligefrem gå ud at
”fiske” nye spillere i andre klubber – dét
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har aldrig rigtig været vores stil, bemærker
en ærgerlig – men også særdeles afklaret –
Anders Mosegaard.
Regnestykke går lige op
Eastside Viborgs serie 3-træner i foråret,
Mikkel Rasmussen, har allerede fundet sig
et nyt trænerjob i Århus – noget tættere på
bopælen i Hammel – og de tilbageblevne
serie 3-spillere i klubben er også så småt
ved at finde fornyet fodfæste på fodboldbanen. Enten i andre klubber på egnen –
eller lidt længere nede i fodbold-hierarkiet
på Eastside Viborgs nyoprykkede serie
5-mandskab.
Økonomisk skønnes nedlægningen af serie
3-holdet hverken at få positive – eller

negative – konsekvenser for de øvrige hold
under Eastside Viborg-paraplyen.
- Selvfølgelig har vi da haft noget større
trænerudgifter til serie 3-holdet end til
klubbens andre hold, men til gengæld er
seniorholdet også dét, der har oppebåret
de største sponsorindtægter i form af bandereklamer o.l.
- Alt i alt vil jeg tro, at regnestykket går
nogenlunde lige op – og skulle der endelig
være en lille besparelse, så falder den her
og nu på et særdeles tørt sted i Overlund,
hvor vi så sent som 21. august indviede en
ny kunstgræsbane. Til gavn – ikke mindst
– for spillerne på de forskellige Eastside
Viborg-hold, fremhæver Anders Mosegaard.

Eastside Viborgs bedste seniorhold – fotograferet i forbindelse med en træningskamp i
sommeren 2012. I dag er spillerne spredt for alle vinde – og fusionsklubbens eneste tilbageværende seniorhold tørner i efteråret ud i serie 5.
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Sandkassefodbold – nu også i HIF
Fredag 5. september er der for første gang træning for de tre- til fire-årige
Hvorfor køre helt til Ravnsbjerg for at
spille sandkassefodbold, hvis man lige så
godt kan samle en flok raske tre-fire årige
i Houlkær? Det spørgsmål har Michelle
Poulsen – meget naturligt - funderet en del
over i foråret, når hun har fragtet sin egen
søn til og fra sandkasse-træning sydvest
for bygrænsen.
Konklusionen er blevet, at Michelle Poulsen
nu selv forsøger at få stablet et sandkassehold på benene i Houlkær. I samarbejde
med Camilla Hansen, der også er mor til
en fodboldglad, lille purk i børnehaven
”Unoden”.
- Vi starter fredag 5. september kl. 16.30
– og håber naturligvis på at se en masse
glade børn til en omgang uforpligtende
boldleg på Houlkær Stadion.
- I forvejen har vi en flok på fem børn fra
”Unoden”, som her i foråret har gået til
sandkassefodbold i Ravnsbjerg. Men det
skulle da være underligt, om ikke også der
i Houlkærs øvrige børnehaver skulle være
nogle raske drenge og piger, som kunne
have lyst til at gå til fodbold, tænker
Michelle Poulsen forud for træningsstarten.
De to nye sandkasse-trænere har – inden
de søsatte initiativet – været i kontakt med
Houlkær IFs fodboldafdeling, som har lovet
at være med til at hjælpe det nye sandkassehold godt fra start.
Camilla Hansen kender desuden en konsulent i DBU, der har tilbudt at bidrage med
tips og tricks.
- Og så har jeg naturligvis også selv stået
og suget ideer til mig, når jeg har været
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med min egen søn til sandkasse-træning
i Ravnsbjerg, bemærker Michelle Poulsen.
Grundlæggende er det dog ikke så meget
fodbold-teori og -taktik, det handler om,
når det gælder sandkassefodbold.
- Fodbolden er selvfølgelig inspirationskilden – men det primære er, at det helst
skal være sjovt for børnene at komme til
træning.
- Udgangspunktet er ikke, at vi gerne vil
være med til at udvikle professionelle fodboldspillere, understreger Michelle Poulsen.
Det nye sandkassehold i Houlkær IF retter
sig som udgangspunkt mod årgangene
2010 og 2011.
- Men skulle der nu være en enkelt på
sandkasseholdet, som vi kan se er et stort
skridt foran de andre rent fodboldmæssigt,
så har vi på forhånd aftalt med træneren
for 2009-årgangen, at det måske kan være
en idé med en vis løbende spiller-udveksling.
- Tilsvarende kan der måske også være
nogle af dem, der spiller med 2009-årgangen i dag, som i virkeligheden ville have
større fornøjelse af at træne sammen med
sandkasseholdet, nævner Michelle Poulsen.
Hvor mange boldglade børn, der kan risikere at dukke op til træningsstarten 5. september, har hun på forhånd ikke gjort sig
nogen fast forestilling om.
- Vi håber selvfølgelig på en vis opbakning
– men om der kommer 10, 20 eller endnu
flere. Det er vi naturligvis også selv temmelig spændte på at se, bemærker Michelle
Poulsen.
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HIF Badminton
Vinterprogram 2014/2015
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Mandag - fredag fra.............................kl. 05.30 til 17.30
lørdag, søndag og helligdage fra ........kl. 06.00 til 16.00

HOULKÆR BIBLIOTEK

Sensommerhilsen fra biblioteket
Så er ferien ved at være forbi, og vi begynder så småt at tænke på efteråret.
Det er ikke vejret vi kan klage over - varmt
og med vandtemperaturer der har indbudt
til mange dejlige strandture. Den varmeste
sommer i mange år og et velkommen til
enhver lille sky med en dråbe vand.
Efter et hektiske forår med forberedelse
til Åbne biblioteker, mange spørgsmål og
søgen efter svar. Problemer med døre der
ikke kunne åbne eller lukke igen. Opstart
af de nye afleverings- og udlånsmaskiner
og ikke mindst det store arbejde med at
montere chip i alt Viborg Bibliotekernes
materialer. Det var et stykke arbejde, der
krævede tid og overblik. Men også en periode hvor vi alle blev revet ud af vores vante
arbejdsrutiner og sat sammen med kolleger, som vi normalt ikke ser meget til. Der
blev skabt nye relationer og åbnet øjne for
andres meninger. Men jeg tror jeg taler på
vegne af mange af mine kolleger, når jeg
siger at sommerferien var velkommen.
Jeg selv og min familie fik foræret en tur til
Kreta. Vi er på ingen måde vant til at rejse
udenlandsk, så det at skulle støve passet af
var et eventyr i sig selv. Men hvor var det
dejligt. Forberedelserne og forventningens
glæde. Turen til Billund, tjek ind af bagage,
2 timers spændt venten i lufthavnen og
så endelig af sted med flyveren. Suget i
maven, trykket i ørerne når der lettes og
landes, den trange plads i sæderne og
balancering med fly mad og drikke. Bare
sidde og glæde sig, sidde og lytte til med-

passagerne, mærke glæden og spændingen
blandt alle og ikke mindst de venlige stewardesser der haster rundt med vogne og
kaffekander.
Det er en stor oplevelse at komme til så
fremmede himmelstrøg. At mærke hvor
anderledes solen arbejder, og hvordan
varmen er helt anderledes end her hjemme
i Danmark. Vi har aldrig brugt så meget
solcreme som i den uge og drukket så
meget vand. Men også det at opleve kulturen, hvordan dagen er vendt om. Vi turister gik gladelig ud midt på dagen, mens
grækerne opholdt sig så meget som det
var muligt inde i skygge, gerne ved en ventilator i deres butik. Når vi så gik en tur
om aftenen, så var folk fremme, ikke kun
voksne, men også børn der rendte rundt og
legede, der var et helt andet liv og en stemning uden lige.
For mit eget vedkommende, så var turen til
Kreta det der skulle til for at få lidt ro over
kroppen igen. En ro med bevidstheden om
at jeg klarede det jeg skulle, inde jeg gik på
en velfortjent sommerferie.
Jeg nød ferien til fulde og kom hjem en
uge efter til en tilsvarende, dog mere trykkende varme her i Danmark. Hver dag med
en vejrudsigt der lovede fortsat sommer og
stigende vandtemperaturer i de danske farevande.
Hvorfor rejse så lagt væk hjemme fra, kan
man jo tænke, når Danmark viser sig fra
denne side. Jeg tror nu at det er meget
godt og lærerrigt at drage udenlandsk ind
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imellem. Vi har alle godt af at forlade vores
trygge base, udforske det ukendte, få nogle
nye erfaringer og nogle gode minder. Min
familie og jeg var fuldt ud enige om, at det
jo egentlig ikke var så svært, det der med
flyveren og fjerne himmelstrøg.
Vi har sat os for, at det skal prøves igen, så
vi begynder at lægge lidt til side, så vi kan
prøve igen om nogle år. Indtil da nyder vi
Danmark i fulde drag, dejligt vejr, mange
muligheder for at se noget nyt, en god bog
fra det lokale bibliotek, gennemgang af det
nye Bemærkedage fra Viborg Bibliotekerne,
hvor der er rig mulighed for at tilmelde sig
mange og gode foredrag. En tur på Borgervold, hvor kioskdamen altid er klar med
kaffe, is og et glad smil.

Høstmaskiner kører flittigt her på markerne
rundt om Viborg, og når man bevæger sig
ud på en rask løbetur eller tager cyklen ud
i det blå, fornemmer man det tørre støv fra
halmen, der komme pulsende ud af mejeterskerne.
Sommerferien er ved at være ovre for de
fleste, skolen kalder med skolereform og
flere timer, men mon ikke det hele nok skal
gå. Lad os nyde sensommeren og håbe,
at den bliver lige så god som sommeren
har været i år. Er der noget bedre end en
sensommer aften på altanen eller terrassen med en god bog, nej vel, og vi har en
masse, vi gerne vil låne ud til jer ;0)
Joan Jepsen
Assistent ved Viborg Bibliotekerne
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Har du problemer med at bruge
computer og internettet?
Få hjælp på biblioteket.
For mange er der en stor udfordring i hverdagen, at man i dag skal bruge en computer i så
mange forskellige situationer, som man tidligere har kunnet klare på anden vis. Hvis man
aldrig selv er kommet i gang med IT og måske ikke har familie eller venner, der kan træde
til, så er det godt at vide, at der er hjælp at hente på det lokale bibliotek.
Man kan få personlig hjælp til mindre opgaver f.eks. få hjælp til
•
•
•
•
•
•
•
•
•

at oprette en mailadresse
at finde rundt på internettet
at bruger Borger.dk
at få adgang til digital post på E-Boks
at søge i bibliotekets materialer
at komme på Facebook
at skrive og gemme dokumenter
at hente film på Filmstriben
og meget andet …..

IT-hjælperne er på Houlkær Bibliotek:
mandage kl. 14.00 - 15.30
tirsdage kl. 15.00 - 17.00
onsdage kl. 10.00 - 12.30
torsdage kl. 15.00 - 17.00
Som noget nyt skal man bestille tid hos IT-hjælperne - ring på 87 87 34 60.
Tag gerne din egen PC med, hvis du har en.
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Hvis man har mod på at lære at bruge computer og få taget hul på alle de mange muligheder, så kan man prøve bibliotekets gratis IT-introduktioner:

Kom godt i gang med IT
Program efterår:
Torsdag d. 25. september og torsdag d. 6. november kl. 10.00 – 11.00
Grundlæggende introduktion til computer og mus
Til dig der måske lige har fået din første computer eller mangler at få sat ord på de vigtigste
begreber og funktionaliteter med en PC.
Dit niveau: Nybegynder med PC og mus
OBS: Samme program de to dage – meld dig kun til den ene introduktion
Torsdag d. 9. oktober og torsdag d. 20. november kl. 10.00 – 11.00
Internet for begyndere
Med denne introduktion får du fod på de basale ting ved internettet samt en forståelse for
dets opbygning og struktur.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer – er nybegynder på internettet
OBS: Samme program de to dage – meld dig kun til den ene introduktion
Torsdag d. 23. oktober og torsdag d. 4. december kl. 10.00 – 11.00
Introduktion til NemID og Borger.dk
Kom i gang med at bruge NemID, dit nye sikre login på internettet.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer, nybegynder på internettet.
OBS: Samme program de to dage – meld dig kun til den ene introduktion
Tilmelding til:
Houlkær Bibliotek,
Odshøjvej 5C,
Tlf.: 87 87 34 60
- i bibliotekets åbningstid
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NYT fra skolen
Skoleåret 2014-15 er nu godt i gang. Vi
har planlagt på en anden måde end tidligere, da det er første år med den nye
lovgivning på skoleområdet, benævnt skolereformen.
På første skoledag efter ferien blev der,
traditionen tro, afholdt en fællestime .
Det gode vejr gjorde det muligt at afholde
fællestimen i Grønnegården. Fællestimen
består af sang og informationer.
I år blev der budt velkommen til 8 nye
lærere der er blevet ansat på skolen.
Midt på formiddagen bød vi velkommen til
70 børn og deres forældre med tilknytning
til 0. årgang.
Skoleåret byder på en del nyskabelser:
Skoledagen er længere. 0.-3.årg. får 30
timer pr. uge. 4.-6.årgang får 33 timer pr.
uge. 7.-9. årgang får 35 timer pr. uge.
En del fag får flere timer. Tysk begynder på
5. årg. mod nu 7. årg. Engelsk indføres på
1. årgang.
Faget hjemkundskab hedder fremover
madkundskab. Faget Håndværk og design
omfatter fagene håndarbejde og sløjd.
Der udbydes en række valgfag for eleverne
på 4.-9.årg.
Understøttende undervisning er tid, som
skal understøtte undervisningen i de
enkelte fag.
Lektiecafe er et frivilligt tilbud til alle elever.
Her kan eleverne få hjælp til lektierne.
Daglig motion på 45 min. er et andet nyt
element.
Der vil desuden være fokus på elevernes
trivsel. IT i undervisningen er et andet

område som får øget opmærksomhed
Vi har på skolen forberedt os godt på det
nye skoleår i et tæt samarbejde mellem
skolens ansatte og ledelsen.
Forældrene har modtaget information om
reformen, dels på møder og dels gennem
nyhedsbreve.
Skolen går ind i et forsøg, hvor eleverne
på 1.årgang får stillet en Ipad til rådighed.
Den skal bruges som et arbejdsredskab i
undervisningen.
Skolebestyrelsen har før ferien vedtaget
principper for forældreansvar. Principperne
præsenteres på forældremøderne i løbet af
efteråret.
2014 er jubilæumsår for folkeskolen. Det
blev obligatorisk for alle at gå i skole i 1814
Jubilæet markeres på skolen gennem en
projektuge i uge 41. På kommunalt plan
markeres jubilæet bl.a.ved et arrangement
for skolernes 2. årgang.
Ole Birch
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”Særlig piratdag” i Houlkær SFO!
Da skolen gik på sommerferie, havde
SFO´en stadigvæk et es gemt i ærmet. Et
stærkt èt af slagsen. Der var nemlig blevet
inviteret til ”Særlig sommerdag”. En dag
der efterhånden er gået hen og blevet en
herlig sommertradition blandt SFO´erne
i Viborg og omegn. Egeskovskolen, Rødkærsbro, Lyshøj og Overlund SFO var i år
taget til Houlkær for at deltage i arrangementet, der skifter vært år for år. Det giver
diverse SFO´er en mulighed for at stifte
bekendtskab med en større og anderledes
gruppe af mennesker, og det er i det hele
taget en velkommen mulighed for at få
sprængt hverdagsrammerne en smule.
Vi stod ,som nævnt, med ansvaret for
at afholde arrangementet i år, og for at
blande kortene, havde vi valgt at redigere
lidt i formen. ”Særlig sommerdag” blev lejlighedsvis omdøbt til ”Særlig piratdag”, og
der blev vendt rundt på diverse betegnelser,
så streethåndbold blev til kanonkuglekast,
gå på line blev til planken ud og der blev
sat en stor ”fald-i-vand-maskine” op, hvor
børnene havde mulighed for at skyde to
voksne i det kolde vand. (8 grader kolde
vand).
Der var blevet lagt fokus på udklædning,
og det var skønt at se en blanding af
voksne og børn i pirattøj. Sædvanligvis har
de forskellige SFO´er specielle kendetegn,
såsom armbånd eller lignende, men i år var
der i stedet blevet malet drabelige ar hos
flere af de besøgende.
Houlkærskolens gymnastiksal har i årenes
løb lagt gulv til en hel del fodtrin, og denne
dag blev ingen undtagelse – og dog. Der
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var blevet sat en udfordrende sørøverbane
op, hvor det ikke var tilladt at røre gulvet,
men i stedet springe rundt fra forhindring
til forhindring. Denne aktivitet viste sig at
være en rygende succes, så den vil vi fortsat
forsøge at få på programmet i SFO´en.
Efter 4 timers hyggeligt samvær, blev der
sluttet af med kage og is. De besøgende
SFO´er havde alle medbragt deres egne
kage/kager, og findes der en bedre måde
at slutte dagen på, end med et stykke kage
med et dødningehoved på.
Der var en forrygende stemning på dagen –
på trods af vejret – og vi ser frem til næste
år, hvor vi forventer, at Houlkær skolens
SFO skal en tur udenbys.
På SFO`ens vegne
Søren Møller Christensen
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Gratis
”Arrangementet er gratis”, sådan står der
gang på gang i annoncer fra den lokale
kirke, for det er som hovedregel ikke
meningen, at folk skal have penge op af
lommen, når de kommer i kirken. Men det
er måske helt forkert. For jeg hørte en gang
en reklamemand sige, at hvis man vil have
afsætning på noget, så skal man ikke lokke
med ordet ”gratis”, for så tror folk ikke, at
det er noget værd! Gratis betød ifølge ham
værdiløs. Hvem gider have noget, der øjensynligt er så lidt værd, at det kan foræres
væk for ingenting?
Men egentlig kommer ordet gratis af latin
og betyder ”af nåde”. Så når noget er gratis,
er det noget, som man ikke KAN betale for.
Det er noget, som man kun kan modtage
med tak. Sådan er det jo med mange ting

her i verden og i vores liv. Vi kan ikke betale
os til vores familie eller til vores elskede.
Vi kan heller ikke betale os til en solnedgang eller den tidlige morgens fuglesang.
Men man kan godt nogen gange frygte,
at vi tænker som reklamemanden. Vi glemmer værdien af alt det gratis og tager det
hele som værdiløse selvfølgeligheder. Lad
os prøve at lade være med det!
Lad os i stedet finde taknemligheden frem,
for sammen med den kommer også glæden
over alt det, vi får helt gratis. Vi ville egentlig slet ikke have noget liv uden det! Og
det er for at huske os selv på det, at vi
holder høstgudstjeneste hver sensommer
og takker for de gratis glæder.
Kristine Jersin, sognepræst

Kirkemøde i Houlkær Kirke
Kirken i Houlkær er et åbent og levende
fællesskab af alle dem, der bor her og
kommer i kirken. Og sådan skal det gerne
blive ved med at være. Derfor er det også
vigtigt, at vi af og til har kirkelivet på dagsordenen og diskuterer det med hinanden.
I år er der valg til menighedsrådet og som
optakt til det, vil vi gerne indbyde alle til
et aftenmøde om kirkelivet her i Houlkær.
Mødet indledes med en kort beretning fra
formand for menighedsrådet, Carsten Marcussen. Herefter vil stiftspræst for gudstjeneste og forkyndelse, Thomas Fenger,
komme med et oplæg til debat om forny-

else af gudstjenesten ud fra sine egne overvejelser og erfaringer med emnet. Hvorfor
gør vi, det vi gør, når vi mødes i kirken? Og
hvad kunne og burde eventuelt nytænkes?
Vi glæder os til også at høre din mening!
Kirkemøde i sognelokalerne i Houlkær Kirke
onsdag d. 10. september kl. 19.00 – 21.00
Efter kirkemødet indkaldes til et kort orienteringsmøde om menighedsrådsvalget
dette efterår. I forbindelse hermed vil der
være mulighed for at drøfte opstilling.
Menighedsrådet ved Houlkær Kirke
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SOGNEARRANGEMENTER
“Det brune Guld” ved journalist og forfatter Jan Svendsen
torsdag den 18. september kl. 14.30
Dette foredrag omhandler danmarkshistoriens mest mærkværdige boplads og arbejdsplads. På 8 hektiske år i 1940´erne mister
79 arbejdere livet, mens andre finder en
guldgrube i brunkulslejerne. Regeringen,
industrien og byboerne m. fl. nyder godt af
brunkulsarbejderne, som sætter livet på spil
i en grå hverdag – ofte langt fra familie og
venner. Pengene, man tjener, er det derfor
fristende at bruge på lokkende smugkroer,
spil og kannibalfester. Produktionen slutter
i 1970, men dramaet lever endnu.
”TUBA” ved landsleder Henrik Appel Espensen
onsdag den 24. september kl. 19.30
Folkekirkerne i Viborg inviterer på foredrag af TUBAs
landsleder Henrik Appel Espensen, der fortæller om,
hvordan 1.700 børn og unge i Viborg Kommune kan
få mod på at tage fat på de livsopgaver, de ellers
finder svære eller uoverstigelige. Foredraget finder
sted i Vestervang Kirke.
TUBA står for Terapi for Unge, der er Børn af Alkoholikere. Bag tilbuddet står Blå Kors, og en afdeling af TUBA er 6. marts i år startet på Rødevej 2D
i Viborg. Med foredraget ønsker kirkerne i Viborg
at udbrede kendskabet til denne uhyre vigtige og
meningsfulde indsats.
Landsleder Henrik Appel giver et indblik i, hvad
TUBA går ud på, og hvordan vi alle kan være med til
at gøre en forskel for de mennesker, der er vokset op
i familier, hvor far eller mor drikker. Han vil forklare,
hvorfor de børn og unge har brug for os - at vi tør
tale åbent om alkoholisme, så de unge ikke bliver
glemt, fordi både de og vi tier stille alt for længe.
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Filmaften: ”Sorg og glæde”
torsdag den 9. oktober kl. 19.00
Vi viser filminstruktøren Niels Malmros seneste film, "Sorg
og glæde". Filmen låner titel fra Thomas Kingos salme fra
1681, Sorrig og glæde de vandre til hobe. Filmen handler
om parret Johannes og Signe, der gennemlever en stor tragedie, da Signe i en psykose tager livet af deres ni måneder
gamle datter, Maria. Malmros har selv sagt om sin film:
"Med udgangspunkt i min egen opvækst har mine film
handlet om uskyldstabet og om stadier på vejen til at blive
voksen. De har kredset om den uforløste og ulykkelige kærlighed. Med min nye film vil jeg fortælle om at nå frem
til den gensidige og modne kærlighed gennem den største
sorg og glæde i livet. Det kan lyde stort, men jeg føler, at
jeg har dækning for ordene."
Efter filmen er der ostebord og oplæg til fælles debat ved sognepræst Kristine Jersin.
”Caminoen” ved Malene Waaler
torsdag den 23. oktober kl. 14.30
Vi får besøg af Malene Waaler, som vil fortælle om sine oplevelser på Caminoen – en pilgrimsvandring, der strækker sig over små 900 kilometer tværs hen over den nordlige del af
Spanien.
Malene har gennemført dele af Caminoen i 2007 og 2009 og hele strækningen i 2011.
Malene fortæller sin personlige historie om, hvad der fik hende til at få lyst til at vandre
Caminoen, om den kræftsygdom der indhentede hende undervejs og om Caminoens helbredende kræfter.
Foredraget er ærligt og meget personligt om tankerne, prøvelserne, glæden ved at udfordre
sig selv og ikke mindst gives der tid til reflektioner om livets overbevisninger. Der fortælles
også mere lavpraktisk om overnatningsmuligheder, om refugierne, om fodtøj, samvær med
andre og hvor mange kilo, man kan bære på sin ryg. Der vises et uddrag af billeder fra hele
strækningen, og der bliver god tid til at stille spørgsmål.
”Troens musik” ved Anders Laugesen
torsdag den 6. november kl. 19.30
Radiojournalist Anders Laugesen taler om "Troens musik". Hans stemme er kendt af de
mange lyttere, der på Danmarks Radios P1 følger med i “Mennesker og Tro” hver søndag
morgen. Radiokanalens i perioder mest hørte udsendelse, med 150.000 lyttere.
Anders Laugesen er en engageret og inspirerende formidler. I dette foredrag vil han tage os
på en rejse gennem den kristne musiks forskellige udtryksformer og traditioner både her i
vesten og ude i verden.
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KONCERTER
Johann Sebastian Bach: ”Das wohltemperiete Klavier”
lørdag og søndag den 6. og 7. september kl. 15.00
Koncertpianisten Jesper René spiller over to koncerter musikhistoriens mest betydende værk
for klaver, af mange kaldet musikhistoriens ”Gamle Testamente”, idet Beethovens sonater
da kaldes ”Nye Testamente”. Værket består af to bind præludier og fugaer, komponeret i
alle skalaens 24 tonearter, i alt 96 meget forskellige mesterværker. Værkets titel hentyder
til den måde, klaverinstrumentet stemmes på, som især på Bachs tid var et stort diskussionsemne. På den ene side ønskede man at gøre alle tonearter brugelige, både harmonisk
og melodisk. På den anden side ønskede man ikke at udviske den enkelt tonearts særlige
karakter og farve. Helt præcist hvordan Bach stemte sit instrument ved vi ikke…
Hver koncert varer godt og vel to timer, hvilket selvsagt er en meget stor koncentrationsøvelse for pianisten og naturligvis også kræver et velmotiveret publikum. Kun meget få
nulevende pianister har gennemført dette projekt. Jesper René har i denne sommer spillet
”Das wohltemperiete Klavier” i Løgstør, Gram, Løgumkloster og Rudkøbing for et begejstret
publikum. Entré 50 kr. inkl. en forfriskning i pausen.
Saxofon og orgel
søndag den 21. september kl. 16.00
Domorganisten i Odense Domkirke, Randi Mortensen, og saxofonisten Michael H. Lund har
i mere end 20 år givet koncerter sammen og har opbygget et stort og alsidigt repertoire af
musik fra barokken, romantikken og fra vor egen tid, ligesom de to også har kastet sig over
folkemusikken. Entré 50 kr.
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
alle helgens søndag den 2. november kl. 20.00
Solister: Anne Mette Balling, Estrid Molt Ipsen, Niels Bo Emgren, Erik Bekker Hansen og
Jeppe Aastrup
Fem aarhusianske kirkekor: Helligåndskirkens Kor, Møllevangskirkens Kor, Skjoldhøjkirkens
Kor, Gellerupkirkens Kor og Hasle Kirkes Kor, i alt 50 sangere.
Orkestertransskription for klaver: Lene Buch Rasmussen, organist ved Hasle Kirke.
Dirigent: Anders Gaden, organist ved Helligåndskirken. Entré 50 kr.
Orgelkoncert
lørdag den 8. november kl. 16.00
Jens Christian Hansen spiller værker af César Franck, Felix Mendelssohn, Johannes Sebastian Bach og Jesper Madsen.
Fri entré.
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AKTIVITETER
Børnekor
Børnekoret er for børn i 4. og 5. klasse.
Der er ingen optagelsesprøve, alle kan
være med. Koret er ulønnet, men modtager gratis sangundervisning og får
en lille forfriskning inden korprøven.
Vi synger sange og salmer, træner og
udvikler stemmerne og medvirker lejlighedsvis ved gudstjenester og koncerter
i kirken. (Fra 6. klasse kan man søge
optagelse i Houlkær Kirkes Pigekor, som
medvirker ved de fleste gudstjenester og
er lønnet.)
Børnekoret øver om onsdagen kl. 15.00
– 15.50, så man går bare direkte fra
skolen, som slutter 14.30, og kan så lige nå at slappe lidt af med kammeraterne inden
korprøven starter.
Første gang, koret skal medvirke, er ved høstgudstjenesten søndag den 28. september.
Har I brug for yderligere oplysninger, så kontakt organist Jens Christian Hansen på e-mail:
organist@houlkaerkirke.dk
Salmesang og morgenkaffe søndag morgen
Der er rigtig god salmesang i Houlkær Kirke. Det hænder dog jævnligt, at der dukker en
god salme op, som passer rigtig godt til søndagens tekster og prædiken, men som ikke er
indsunget i menigheden. Dels er der de senere år dukket mange nye, fine salmer op, dels er
nogle gode gamle salmer måske gået lidt i glemmebogen.
Derfor inviteres der fremover til salmesang og efterfølgende morgenkaffe inden gudstjenesten ca. 1 gang om måneden:
Man møder kl. 9.45 og synger først 25 minutter sammen med kirkens kor og Jens Chr.
Hansen. Derefter er der god tid til en kop kaffe og et stykke brød i sognelokalerne inden
gudstjenesten. Tilmelding er ikke nødvendig.
Der er salmesang og morgenkaffe følgende søndage kl. 9.45:
21. september
26. oktober
23. november
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Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt for børn i før-skole-alderen med
deres familier.
Vi lærer nogle sange, beder Fadervor og hører en historie.
Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs for alle i kirkens sognelokaler.
Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Der er ingen tilmelding.
Spaghettigudstjeneste er altid tirsdag kl. 17.00 og
programmet for dette efterår er:
9. september: om to brødre som ikke var gode venner
7. oktober: om et tårn der skulle nå helt op i himlen
11. november: om et kæmpe skib fyldt med dyr
Kælderhygge
Et åbent fællesskab af familier med børn.
Vi mødes tirsdage i kirkens kælder kl. 17.00 og begynder med at spise sammen.
Efterfølgende vil vi måske være lidt kreative – har tidligere bagt pebernødder, lavet dækkeservietter og
solskærme – vi vil synge og lege, høre små historier og bibelhistorier eller hvad vi nu kan
finde på.
Vi er altid færdige til at tage hjem kl. 18.30.
Datoerne for de kommende gange vil være: 23. september, 21. oktober, 25. november, 3.
februar, 3. marts, 31. marts, 28. april og 12. maj.
Af hensyn til indkøb af mad og evt. andre ting vil vi gerne have en tilmelding senest på
dagen kl. 12.00. Sms eller ring til Tove Kallestrup på 20 86 11 58.
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn at deltage.
Høstgudstjeneste
Søndag den 28. september kl. 10.30 holder vi Høstgudstjeneste.
Selvom der måske ikke bliver høstet så meget lige i selve Houlkær Sogn, holder vi fast ved
den gamle tradition for at holde høstgudstjeneste. Gudstjenesten er en lejlighed til at takke
for den overflod af mad og andre gode sager, vi har her hos os.
Gudstjenesten er tilrettelagt så der er noget for alle aldre.
Børn inviteres til at medbringe frugt og grønt, brød og lignende og bære det ind i starten
af gudstjenesten, så vi alle kan se, hvor meget vi har at takke for.
Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset. Her er det meningen, at børnene skal sælge
høsten så dyrt som muligt. Pengene fra salget deles mellem Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens
Korshærs Varmestue og Møltrup optagelseshjem.
NB! Børn er velkomne uden høst og høst er velkommen uden børn - vi skal nok sørge for
at kombinere.
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Gudstjeneste for unge
torsdag den 23. oktober kl. 19.00
Hvis du synes, at det er lige lovligt hårdt at forlade
dynen søndag morgen og erstatte den med kirkebænken. Og hvis du ikke har noget imod, at orgelmusikken
erstattes af rytmer på bas og tromme. Så kunne det
måske i stedet være et forsøg værd at snige sig ind på
kirkebænken til en rockgudstjeneste i Houlkær Kirke!
Gudstjenesten er tilrettelagt for unge og i samarbejde
med unge. Og selv om Guds ord er det samme som
altid, så vi tør godt love, at der ikke er meget, der bliver
nøjagtigt som det plejer.
Ungdomspræst og præst ved Natkirken Trine Hostrup
Dahl er præst ved gudstjenesten sammen med sognepræst Kristine Jersin, Houlkær Kirke.
Studiekredsen
Dette efterår kigger studiekredsen kirkens bekendelsesskrifter efter i sømmene. Hvad mener
vi, når vi siger, at Gud er én og dog er tre? Hvad er det egentlig, vi tror på, når vi bekender
os til "kødets opstandelse"? Og er begrebet "arvesynd" overhovedet noget, som vi kan forbinde med noget? Har vi brug for nye formuleringer i dag, for at kunne tale om vores tro?
Og skal man egentlig tro på det alt sammen for at kunne være medlem af kirken? Det og
meget mere vil vi prøve at dykke ned i.
Alle er meget velkomne til at deltage i studiekredsen. Der kræves ingen anden forudsætning
end nysgerrighed. Der er altid plads til nye deltagere. Du kan deltage i diskussionerne eller
bare lytte med. Det er op til dig.
Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden kl. 10.00. Der indledes med en kop
kaffe. Derefter er der typisk et lille oplæg, og så er der fri debat.
Mødedatoer for resten af året:
torsdag den 4. september
torsdag den 2. oktober
torsdag den 6. november
torsdag den 4. december
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Babysalmesang – begynder fremover kl. 10.45
- en kærlighedserklæring i musikalsk form.
Vi synger, danser og vugger melodierne ind i de små, vi blæser sæbebobler, lytter til musik
og kigger stjerner, hvorved børnenes sanser vil blive stimuleret.
Det er ikke nødvendigt at være god til at synge for at deltage, for de bedste stemmer for
jeres baby er under alle omstændigheder forældrenes. Efterfølgende vil der være tid til snak
og kaffe.
Det foregår om mandagen, dog ikke i skolens ferier, og det er gratis at deltage. Tilmelding
til Tove Kallestrup på tlf. 20 86 11 58 eller mail: tove@houlkaerkirke.dk
Sang og bevægelse for små og store
Små børn og ældre mennesker kan have stor glæde af at være sammen.
Selv om samfundet for en stor del er indrettet sådan, at generationer lever adskilte, kan man
godt åbne døre og lægge op til samvær mellem generationerne.
Derfor vil ”Sang og bevægelse for små og store” foregå på plejecentret Kildehaven.
Vi vil slå os sammen med de dagplejere, der allerede i et stykke tid har sunget for beboerne
her, og fremover vil beboerne også blive inviteret til at danse og synge med, så små og store
fra nu af vil synge for og med hinanden. Nogle af sangene vil være mest for børn, og nogle
mest for voksne.
Vi vil synge i ca. 3 kvarter.
Disse sangstunder vil være åbne for Kildehavens beboere, dagplejere med deres børn, hjemmeværende forældre/unge i huset med deres småbørn og andre voksne/ældre, som ikke bor
på Kildehaven, men som alligevel har lyst til at møde op og få stemmer og lemmer rørt en
lille smule.
Jeg vil medbringe min kuffert og mine CD´er fra kirken, og jeg glæder mig til at prøve dem
af i de nye omgivelser.
Det vil foregå hver 2. tirsdag kl. 9.45 i de ulige uger til og med den 16. december. I 2015
begynder vi den 6. januar og følger det følgende halve år de lige uger til og med tirsdag
den 16. juni.
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
om søndagen og sidde hver for sig, så lad os sætte os sammen bare en gang i mellem over
et enkelt og nemt måltid mad. Der er 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 den 14. september
søndag den 12. oktober
søndag den 9. november
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Gudstjenester
September

7. september – 12. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

23. oktober – rockgudstjeneste
kl. 19.00 Trine Hostrup Dahl og Kristine
Jersin

9. september - spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin

26. oktober – 19. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

14. september – 13. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

November

2. november – alle helgens dag
kl. 10.30 Kristine Jersin og
Lotte Martin Jensen
kl. 14.00 Lotte Martin Jensen

21. september – 14. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
28. september – 15. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

9. november – 21. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

Oktober

11. november - spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin

5. oktober – 16. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin
7. oktober - spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin

16. november – 22. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

12. oktober – 17. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
19. oktober – 18. 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...
6/9
7/9
10/9
16/9
18/9
20/9
21/9
24/9
25/9
28/9
9/10
23/10
23/10
2/11
6/11
8/11
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kl. 15.00 Koncert ”Das wohltemperiete Klavier” i Houlkær Kirke
kl. 15.00 Koncert ”Das wohltemperiete Klavier” i Houlkær Kirke
kl. 19.00 Kirkemøde i Houlkær Kirke
kl. 17.30 Houlkærløbet 2014 – startende med fælles opvarmning. Houlkærskolen
kl. 14.30 ”Det brune Guld” foredrag i Houlkær Kirke
kl. 8.30-15 Bagagerumsmarked. Houlkærhallen
kl. 16.00 Koncert med saxofon og orgel i Houlkær Kirke
kl. 19.30 ”TUBA” foredrag i Vestervang Kirke
kl. 19-21 Foredrag og workshop om mindfulness. Houlkærhallen
kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Houlkær Kirke
kl. 19.00 ”Sorg og glæde” filmaften i Houlkær Kirke
kl. 14.30 ”Caminoen” foredrag i Houlkær Kirke
kl. 19.00 Rockgudstjeneste i Houlkær Kirke
kl. 20.00 Mozarts Requiem i Houlkær Kirke
kl. 19.30 ”Troens musik” foredrag i Houlkær Kirke
kl. 16.00 Orgelkoncert i Houlkær Kirke

