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Omkring 500 små og store motionsløbere 
stillede 16. september til start i årets Houl-
kær-løb, og få dage senere vrimlede det 
ind med købere og sælgere til årets andet 
bagagerumsmarked i Houlkærhallen.
Her følger en kort redaktionel opsamling 
på nogle af sensommerens mere markante 
begivenheder i lokalområdet. 

Gammelt løb i nyt regi
- Der er da selvfølgelig altid små detaljer, 
som kan finpudses, og ting, der kan gøres 
bedre til næste år. 
- Men jeg synes bestemt ikke, opgaven har 
været afskrækkende – og er derfor heller 
ikke afvisende over for evt. også at påtage 
mig opgaven til næste år.

Siden sidst
Oven på et par stille sommermåneder vågnede Houlkær-området for alvor op til dåd igen 

i løbet af september og oktober. 

Sådan lød det fra en af årets løbsarrangø-
rer, Thomas Andersen – kort efter at de 
sidste løbere var kommet i mål i Houlkær-
løbet 2014.
Som noget nyt var det i år Houlkærskolens 
SFO – anført af Thomas Andersen og Søren 
Christensen – der stod for afviklingen af 
det årlige, lokale motionsløb.
Og på en herlig sensommeraften stillede 
omkring 500 børn og voksne til start på 
det nye start- og målområde ved Houlkær-
skolens gymnastiksal.
Inden løbet var der fælles opvarmning ved 
Linda Schandorff Pedersen. Under løbet var 
der besøg af Spiderman ude på ruten, og 
i målområdet gav unge dansere fra Dance 
Project opvisning for de mange fremmødte 
”heppere”.

Omkring 500 løbere 
i snart sagt alle stør-
relser stillede til start i 
Houlkærløbet 2014 – 
og i år havde arrangø-
rerne bevidst valgt at 
sende alle af sted på 
én gang.
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Alt sammen var med til at understrege 
Houlkær-løbets traditionelle status som 
et udpræget hygge- og familieløb – og så 
gjorde det i øvrigt mindre, at starten måske 
nok gik lige et par minutter for tidligt…

Markedstradition lever videre
To årlige, indendørs bagagerumsmarkeder 
i Houlkær.
Det kunne meget vel gå hen at blive en 
fast, lokal tradition – oven på endnu et vel-
lykket markedsarrangement i Houlkærhal-
len lørdag 20. september.
Konkurrencen var hård fra et helt forry-
gende sensommervejr, som bestemt ikke 
inviterede til indendørs aktiviteter.
Ikke desto mindre kunne arrangørerne, Mie 
Jørgensen og Line Sjørring, endnu engang 
glæde sig over 69 totalt udsolgte markeds-
stande – og et sted mellem 600 og 700 
besøgende.
Af samme grund ligger det allerede nu fast, 
at der også bliver bagagerumsmarked i 
Houlkær i marts og september 2015.
- Vi har haft nogle familiedrøftelser om 
emnet siden det første bagagerumsmarked 

i foråret, men nu har vi lagt os fast på, at 
vi godt vil fortsætte med at arrangere to 
markeder om året.
- Selv om der er en del arbejde i dét, er 
det jo samtidig rigtig sjovt og hyggeligt, 
konstaterer de to Houlkær-veninder, der 
naturligvis også selv var repræsenteret med 
en stand på efterårs-bagagerumsmarkedet 
i den lokale idrætshal.

Skolegang som i gamle dage 
Arme-bøj-arme-stræk-gymnastik til toner-
ne af nationalromantiske sange fra højsko-
lesangbogen. Naturvidenskabelige forsøg 
med raketter. Eksperimenter med hjemme-
byggede Lego-robotter og patriotisk  histo-
rieundervisning om krigen i 1864.
Det var blot nogle af elementerne, da 
Houlkærskolen op til efterårsferien – som 
så mange andre skoler landet over - holdt 
temauge i anledning af folkeskolens 200 
års jubilæum.
Fælles for temauge-aktiviteterne var, at 
elevflokken varierede  fra små piger og 
drenge i 0. til halvvoksne, garderhøje teen-
agere i 9.

Allerede fra omkring kl. 9 
var der livlig handelsak-
tivitet rundt om i Houl-
kærhallen, da årets andet, 
lokale bagagerumsmarked 
løb af stabelen lørdag 20. 
september.
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Og at også lærerne var blandet på tværs af 
de klynger, hvor de ellers normalt hører til.
- I det daglige er det ellers ikke så ofte, 
man som f. eks. matematik- eller naturvi-
denskabslærer har mulighed for at arbejde 
sammen med faglærerkolleger fra de andre 
klynger.
- Det er helt klart en af de positive sidege-
vinster ved sådan en temauge.
- Samtidig har vi også erfaring for, at både 
små og store elever synes, det er sjovt at 
arbejde sammen på tværs. I hvert fald et 
par gange i løbet af deres skoletid, frem-
hæver skoleinspektør Ole Birch.

Skolefodbold genoplivet med succes
Skolefodbold er traditionelt ikke en disci-
plin, der har været den store tradition for i 
Houlkær, men efter godt og vel ti år fravær 
gjorde Houlkærskolens drenge i efteråret 
come back i Ekstra Bladets store landsdæk-
kende skolefodboldturnering.
Det skulle hurtigt vise sig at blive en tilba-
gevenden med bravour.
Tre hårdt tilkæmpede sejre over Vestre 
Skole, Vestervangsskolen og Bøgeskov-

skolen i Bjerringbro blev det til, inden 
Houlkær-drengene i 4. runde måtte se sig 
besejret af Rosendalskolen i Hobro.
Træningen forud for skolefodboldturne-
ringen er foregået i valgfags-regi og har 
omfattet en bruttotrup på 17-18 spillere – 
fordelt på 7., 8. og 9. årgang.
Og dårligt nok er Houlkærskolen slået ud af 
dette års turnering, før de to trænere bag 
holdet, Jacob Flintholm og Anders Jacob-
sen, begynder at kigge frem mod næste års 
skolefodboldturnering.
- Det har virkelig været en fornøjelse at 
opleve, hvor seriøst drengene er gået til 
skolefodbolden i år.
- Og samtidig kan der vist heller ikke være 
tvivl om, at sådan en skolefodboldturne-
ring er med til at styrke sammenholdet på 
tværs af årgangene.
- Næste år må vi så bare se, om vi ikke også 
kan få et pigehold med, lyder det fortrøst-
ningsfuldt fra Jacob Flintholm. 

Læs mere om de omtalte arrangementer 
– og se mange flere billeder – 
på www.houlkaerportalen.dk

En flok slukørede Houlkær-drenge fotograferet efter 4. runde-nederlaget til Rosendalskolen 
fra Hobro. Næste år håber Houlkærskolen både at kunne stille med et drenge- og et pige-
hold i Ekstra Bladets store landsdækkende skolefodboldturnering. 
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Stor udskiftning i menighedsråd
Nyt menighedsråd i Houlkær tæller kun tre gengangere – og hele fem nyvalgte

Det kan godt være, det er blevet nemmere 
at rekruttere nye menighedsrådsmedlem-
mer i Houlkær, efter at valgperioden – på 
forsøgsbasis – er blevet kortet ned fra fire 
til to år.
- Men til gengæld indebærer forsøget så 
altså også den ulempe, at det er blevet let-
tere for de siddende menighedsrådsmed-
lemmer at” slippe ud igen”, konstaterer 
formand Carsten Marcussen. Ikke uden et 
vist stænk af ærgrelse.
Baggrunden for konstateringen er et netop 
overstået menighedsrådsvalg, som blot 
resulterede i tre genvalg – og hele fem 
nyvalg.
Carsten Marcussen fortsætter selv i endnu 
en to års-periode sammen med næstfor-
mand Anni Norsk og kirkeværge Peder 
Hansen.
Nye i menighedsrådet er Solveig Yde, Sten 
Vestergaard, Willem van der Schaft, Bente 
Pedersen og Ellen Wichmann – og for alle 
eventualiteters skyld er der også sat navn 
på to suppleanter i skikkelse af Jan Hede-
mand og Debora Kleist Stenz.

Et års ”læretid”
I sig selv er det naturligvis kun positivt, 
at det overhovedet er lykkedes at få sam-
mensat en liste – og skaffe afløsere for de 
afgående menighedsrådsmedlemmer: Per-
nille Lund, Arne Djernes Nielsen, Anders 
Bitsch, Anders Øhrberg, Anne-Mette Boje 
og Verner Bjerre Rasmussen.
Men for kontinuitetens skyld havde Car-

sten Marcussen nu alligevel gerne set, at 
udskiftningen ikke havde været helt så 
gennemgribende.
- Man plejer som tommelfingerregel at 
sige, at der går omkring et år, før man er 
helt ”udlært” som nyvalgt menighedsråds-
medlem.
- Derfor er det måske også lige i overkan-
ten, at vi nu har udsigt til at få skiftet over 
halvdelen af det ”gamle” menighedsråd ud.
- Og blandt andet på den baggrund har jeg 
heller ikke fantasi til at forestille mig, at 
forsøget med valg til menighedsrådet hvert 
andet år bliver af mere permanent karakter.
- Når vi om to år igen holder menigheds-
rådsvalg i Houlkær, er det min klare for-
nemmelse, at der igen bliver tale om et valg 
for en fire-årig periode, vurderer Carsten 
Marcussen – bl. a. på basis af sin insider-
viden som bestyrelsesmedlem i Landsfor-
eningen af Menighedsråd.

Fra ni til otte medlemmer
Seks menighedsrådsmedlemmer, der takker 
af, og ”kun” fem nyvalgte til at tage deres 
plads.
Det kan måske ved første øjekast ligne 
en fejl, men sådan forholder det sig ikke, 
betoner Carsten Marcussen.
Forklaringen ligger i, at der i løbet af den 
seneste to års periode er sket en mindre 
forskydning af antallet af folkekirkemed-
lemmer i Houlkær-området – fra godt 
4000 til lige under 4000 personer.
Dermed er Houlkær sogn – her og nu – 



8

AKTUELT I OMRÅDET

”Kun” berettiget til otte menighedsråds-
medlemmer – og ikke ni, som det hidtil har 
været tilfældet.
- Og det kom da ærligt talt en smule bag 
på os – da vi pludselig midt i valghandlin-
gen nåede frem til den erkendelse, indrøm-
mer menighedsrådsformanden.

Vagtskifte ved adventstid
Summa summarum er, at menighedsråds-
valget i Houlkær endnu engang er blevet 
afviklet som et fredsvalg.
At dét har krævet et vist benarbejde – men 
at det trods alt ikke har været umuligt at 
finde fem nye sognebørn, som har vist 

interesse for at engagere sig aktivt i menig-
hedsrådsarbejdet.
Og at et delvist nyt menighedsråd nu med 
spænding ser frem til at ”trække i arbejds-
tøjet”.
Vagtskiftet finder i realiteten sted pr. 1. 
søndag i advent – og vil i samme forbin-
delse også blive annonceret fra prædikesto-
len.
Inden da samles det nyvalgte menigheds-
råd sidst i november for at konstituere sig 
– og for ved samme lejlighed at tage afsked 
med de afgående menighedsrådsmedlem-
mer.

Julemarked i Kildehaven
 lørdag d. 22/11 kl. 10-15

Julemarked i Kildehaven lørdag d. 22/11 kl. 10-15

Alle er velkomne! 

Der vil være forskellige stande med julevarer, bagværk, 
nisser, juletræer, dekorationer, smykker, billeder og meget 
mere. Desuden vil der være tombola, hestevognskørsel, 
julemand og et loppemarked, hvor du kan gøre en god 
handel. Tag gerne børn og børnebørn med, da der også vil 
være noget for dem!

Mvh. Kildehavens Venner 

Der vil være forskellige stande med juleva-
rer, bagværk, nisser, juletræer, dekorationer, 
smykker, billeder og meget mere. Desuden 
vil der være tombola, hestevognskørsel, 
julemand og et loppemarked, hvor du kan 
gøre en god handel. Tag gerne børn og 
børnebørn med, da der også vil være noget 
for dem!

Alle er velkomne!

Mvh. Kildehavens Venner
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Børneworkshop i Houlkærvænget
15 glade og deltagende børn fra Houl-
kærvænget mødte tirsdag 21. oktober op i 
Aktivitetshuset i Houlkær. Ivanna Schou og 
Rikke May Kristthorsson fra Fællessekre-
tariatet havde inviteret dem, så de kunne 
være med til at bestemme, hvor de nye 
legeredskaber skal placeres på legeplad-
serne, når de bliver lavet om i forbindelse 
med det store renoveringsprojekt i Houl-
kærvænget.
    Landskabsarkitekt Louise Axholm fra 
arkitektfirmaet Årstiderne var med for at 
fortælle børnene lidt om mulighederne for 
at vælge og de tanker, hun selv havde gjort 
sig, da hun tegnede de nye legepladser. 
    Nogle redskaber havde hun på forhånd 
placeret – som for eksempel en trampolin. 
Den kunne der ikke flyttes på. Men bør-
nene kunne være med til at pege på en pla-
cering af 11 legeredskaber. Der var blandt 
andet en fugleredegynge, et sørøverskib 

med sandkasse, et hamsterhjul, en karrusel 
og så videre.
   Arkitekten havde taget tegninger og kort 
over Houlkærvænget med, og så skulle de 
fremmødte børn ellers sætte krydser der, 
hvor de syntes, at de forskellige ting skulle 
stå. Der kom mange gode forslag, mens 
der blev diskuteret over bordene, drukket 
saftevand og spist kage i de sene eftermid-
dagstimer.
   Det er anden gang, børnene i Houlkær-
vænget bliver inddraget i planerne om de 
nye legepladser. Sidste år inviterede Fæl-
lessekretariatet dem til en workshop, hvor 
de blev bedt om at komme med idéer til 
de redskaber, de godt kunne tænke sig. De 
idéer er der fra Boligselskabet Viborgs side 
blevet lyttet til. Det var i forlængelse heraf, 
at børnene i oktober blev spurgt om, hvor 
de godt kunne tænke sig at få de nye lege-
redskaber placeret. 
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Mere liv i og omkring Houlkærhallen – og 
et bredere lokalt fritidstilbud til Houlkær-
ungdommen. 
Det skulle gerne blive et par af sidegevin-
sterne, når der her i løbet af november er 
premiere på det nye tiltag: Flexidræt.
Som tidligere omtalt i Houlkær Nyt har 
”Flexidrætten” efterhånden været et stykke 
tid undervejs.
Allerede før sommerferien begyndte man – 
på kryds og tværs af skole, SFO, hal, fritids-
klub, idrætsforening og boligselskab – at 
drøfte mulighederne for et udvidet fritids-
samarbejde i lokalområdet.
Men så kom der i øvrigt lige en skolereform 
i vejen – med de afledte konsekvenser, som 
den har haft for de forskellige, involverede 
parter.
Ideen var oprindeligt at tilbyde flexidræt 
alle ugens hverdage i tidsrummet fra klok-
ken 15 til 17.
I forhold til dét udgangspunkt er ambiti-
onsniveauet i mellemtiden droslet en smule 
ned. Under indtryk af erfaringerne fra de 
første tre-fire måneder med længere sko-
ledage.
- Når eleverne i forvejen har gået i skole fra 
kl. 8 til klokken 15.15, er der måske ikke 
så meget energi til overs til nye eftermid-
dagsaktiviteter.
- Den realistiske erkendelse er vi efter-
hånden nået frem til – og derfor vil vi 
nu i stedet koncentrere os om at tilbyde 
”Flexidræt” fredag og lørdag, forklarer sko-
leinspektør Ole Birch.

Premiere på ”Flexidræt” lige om hjørnet
Efter et langt tilløb kan Houlkær-ungdommen nu snart se frem til at blive introduceret til 

en række nye fritidsaktiviteter 

Det overordnede ansvar for koordinerin-
gen og igangsættelsen af de forskellige 
Flexidræt-aktiviteter kommer til at ligge 
hos Jacob Flintholm, som de unge i for-
vejen kender qua hans virke som lærer på 
Houlkærskolen.
I nogle tilfælde vil han selv stå i spidsen for 
fredags- og lørdagsaktiviteterne.
I andre tilfælde er det planen at trække på 
instruktører udefra, når det fx gælder nye 
aktiviteter som BMX-cykling, orienterings-
løb – og hvad der ellers kan komme på tale.
Financieringen af det nye fritidstilbud sker 
ved hjælp af restmidler fra det såkaldte 
ghetto-projekt i Houlkær.
Et projekt, som egentlig skulle have være 
afsluttet på nuværende tidspunkt – men 
som nu er blevet forlænget til sommeren 
2015.
- I stedet for bare at sende pengene retur 
har vi fået lov til at strække bevillingen lidt 
længere.
- På den måde har vi nu alle tiders mulig-
hed for at få prøvet flexidræt-modellen 
af i praksis – uden at det i første omgang 
kommer til at koste os ekstra, fremhæver 
Ole Birch, der selv igennem hele projekt-
perioden har siddet som tovholder for 
ghetto-projektet.
Programmet for de forskellige flexidræt-
aktiviteter er endnu kun i sin vorden – men 
vil løbende blive offentliggjort i takt med 
at aftalerne om de forskellige nye fritidstil-
bud falder på plads.
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Fem unge fra Houlkær havde i uge 38 
byttet skolebænken ud med et kursusforløb 
på Viborg Brandstation. ’En fantastisk uge, 
hvor de unge har turdet meget mere, end vi 
i vores vildeste fantasi havde forestillet os,’ 
siger en glad brandinspektør
Ingen havde turdet håbe på, at de i alt syv 
unge fra 8. og 9. klassetrin på henholds-
vis Houlkærskolen og Vestre Skole i Viborg 
havde haft modet til at gå så meget til den, 
da de skulle undervises i røgdykning. De 
erfarne brandfolk havde også regnet med, 
at de unge hellere ville redde en dukke ud 
af et vindue i 2. Sals højde end at bruge 
hinanden. Med et reb om livet og benene 
over skuldrene på en kammerat iført brand-
mandsuniform. 
’Men sådan har det været hele vejen igen-
nem. De unge har vist et utroligt mod 

Unge fra Houlkær på brand-kursus
og har kastet sig ud i opgaverne, så man 
skulle tro, at de aldrig har lavet andet. Det 
har været en stor fornøjelse at arbejde 
med dem,’ siger brandinspektør fra Viborg 
Brandvæsen, Lars Erik Leth, der har været 
tovholder på undervisningen af de unge. 
De er dermed godt på vej til at kunne kalde 
sig brandkadetter. Det betyder, at de er i 
gang med et forløb, hvor første skridt har 
været en uges kursus på brandstationen. 
De unge har lært førstehjælp, lært lettere 
brandslukning, lidt om redning og i det 
hele taget hvor vigtige værdier som mod 
og disciplin er, når man arbejder med sik-
kerhed. 
’Nu ved de, hvad de skal gøre med en 
skumslukker i hånden,’ siger Lars Erik Leth. 
’De har også fået nogle redskaber i hånden, 
så de tør at gå ud og gøre en forskel, hvis 
de pludselig skulle stå i en situation, hvor 
der er brug for deres kunnen og viden. Og 
så håber vi selvfølgelig, at de dermed også 
har fået modet til at sige fra over for andre 
– for eksempel i deres boligområder – hvis 
de opdager, at der er nogen, der er i gang 
med noget, der enten er ulovligt, farligt 
eller begge dele. På den måde kan de unge 
tage nogle gode erfaringer med sig hjem, 
hvor de bor eller ud i fodboldklubben, eller 
hvor de nu kommer hen’-
   Det er blandt andet den erfaring, andre 
har gjort sig de steder i landet, hvor brand-
kadet-kurset har været udbudt. Der har det 
været en stor succes. Både brandfolk og 
unge har været meget glade for kurserne. 
   De unge fra Houlkær var med på det 
første hold, der blev undervist i Viborg. 
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Siden har endnu et hold på i alt syv kur-
sister med deltagere fra blandt andet 
Vestervang og Ellekonebakken gennemført 
kurset på brandstationen. 
Dermed har der været i alt 14 unge igen-
nem den første del af brandkurset. Anden 
del er allerede i gang, og den foregår på 
Viborg Ungdomsskole. Den kommer til 
at vare 20 uger i alt. Der går kursisterne 
til ’brand’ en gang om ugen for at følge 
op på det, de har lært på brandstationen. 
Lidt senere i dette forløb skal de tilbage 
på brandstationen for at få førstehjælps-
kurset genopfrisket. 
Inden de unge begyndte på brandstatio-
nen, havde de været til introduktion i de 
boligområder, hvor de bor. Lars Erik Leth 
havde været rundt og fortælle dem lidt om 
formålet med kurset, og det, de kunne for-
vente af det. 
Allerede dengang skulle de også prøve 
brandmandsudstyr, sådan at alle kunne 
være klar mandag morgen klokken 8 i den 
uge, hvor de skulle møde op på brandsta-

tionen. De unge skulle prøve bukser, jakke, 
sikkerhedsstøvler og hjelm – udstyr som 
det, de ’rigtige’ brandmænd har på. 
Fællessekretariatet i Houlkær, der hører 
under Boligselskabet Viborg, Boligselskabet 
Sct. Jørgen og Bjerringbro Andelsboligfor-
ening, har taget initiativet til brandkadet-
projektet, været medfinansierende og den 
drivende kraft bag dette projekt. Men det er 
sket i et tæt samarbejde med Viborg Kom-
mune, Viborg Ungdomsskole og Viborg 
Brandvæsen. Ellers var det aldrig lykkedes.
En arbejdsgruppe bestående af repræsen-
tanter fra samarbejdsparterne har i fælles-
skab tilrettelagt brandkadet-projektet. På 
den måde er gruppens forskelige forvent-
ninger til samarbejdet blevet koordineret. 
De har også været på inspirationsture til 
andre kommuner, der har gennemført lig-
nende kurser for unge brandkadetter og på 
den måde fået gode idéer med hjem. 
Fællessekretariatet vil allerede næste år 
sende flere hold af sted på kursus som 
brandkadet. 
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Åbent bibliotek 
– en ren solstrålehistorie

Udlånet stiger, lånerne er begejstrede og problemerne har indtil videre været minimale

Åbent bibliotek i Houlkær – fra kl. 7 morgen 
til kl. 22 aften. Kan det da virkelig gå?
Ja, det kan det tydeligvis godt, fastslår bib-
liotekar Kirsten Nørgaard – med adresse til 
de skeptikere, som på forhånd ikke var helt 
overbeviste.
- Heldigvis er det som oftest sådan, at når 
man viser folk tillid, så reagerer langt de 
fleste positivt – og gør sig ekstra umage for 
at leve op til tilliden.
- Siden vi startede 1. juni, har vi ikke en 
eneste gang oplevet, at effekter er forsvun-
det – eller er blevet ødelagt. Derimod går 
der dårligt en dag, uden at der er brugere, 
som giver udtryk for, hvor glade de er for, 
at det nu er blevet lettere at komme på 
biblioteket.
- Alt i alt er det bare en ren solstrålehisto-
rie, fremhæver Kirsten Nørgaard med tyde-
lig begejstring i stemmen.

Alarmer og overvågning
Forud for introduktionen af det åbne bib-
liotek er gået et omfattende forberedelses-
arbejde, som har strakt sig over det meste 
af et år.
Samtlige bøger og andre materialer har 
skullet forsynes med nye micro-chips. Hele 
det gamle udlåns- og afleveringssystem er 
blevet udrangeret - og erstattet af et nyt 
og mere brugervenligt. Og så har det selv-
følgelig også været nødvendigt at instal-
lere alarmer og overvågningskameraer – for 
det tilfældes skyld, at enkelte lånere ikke 

Bibliotekar Kirsten Nørgaard glæder sig 
over den fine modtagelse som ”Åbent 
bibliotek”-modellen, har fået i Houlkær. 
Takket være de udvidede åbningstider er 
Houlkær Bibliotek nu igen ved at være 
oppe på samme udlånstal, som før fredags- 
og lørdagsåbningen blev sløjfet.
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skulle være i stand til at administrere de 
nye, udvidede åbningstider.
Resultatet er, at alle registrerede lånere over 
14 år nu kan skaffe sig adgang til biblio-
teket i Houlkær uden for den almindelige 
åbningstid – blot ved hjælp af deres sund-
hedskort og en pin-kode.
- Enkelte brugere har i starten oplevet, at 
de ikke kunne komme ind, fordi kortlæse-
ren ikke ville acceptere deres sundhedskort, 
men dét problem er vi nu så småt ved at 
have kredset os ind på.
- Generelt synes jeg, vi må sige, at overgan-
gen til ”åbent bibliotek” er forløbet stort 
set problemfrit.  
- Men konceptet er jo heller ikke ét, vi 
her i Viborg Kommune selv har fundet på. 
Mange andre biblioteksvæsener rundt om 
i Danmark har allerede igennem flere år 
høstet erfaringer med ”åbne biblioteker”, 
bemærker Kirsten Nørgaard.

Udlån i fremgang
De præcise tal for, hvor mange der benyt-
ter sig af de nye, udvidede åbningstider på 
biblioteket, har Kirsten Nørgaard ikke ved 
hånden.
- Men rundt regnet er vi nu igen oppe 
på det samme antal lånere, som vi havde, 
inden fredags- og lørdagsåbningen i Houl-
kær blev sløjfet.
- Dengang mistede vi med ét slag op mod 
1/3 af vore besøgende, men dem er vi nu 
stort set ved at have vundet tilbage igen, 
noterer hun.
En del lånere foretrækker stadig at frekven-
tere biblioteket, når der er bemanding på. 
Andre benytter sig – sådan lidt på skift – 
af begge muligheder – mens andre igen 
næsten udelukkende gør brug af  selvbe-

tjenings-modellen.
- Det er typisk folk, der arbejder sent – og 
vanskeligt har kunnet nå at besøge biblio-
teket inden for de faste åbningstider.
- Men jeg har også fået flere positive reakti-
oner fra familier, som slet og ret har hygget 
sig med at gå på biblioteket i weekenden. 
- I virkeligheden er det jo det samme, som 
vi ser i detailhandelen: At butikkerne helst 
skal være åbne, når folk har tid til at handle 
i dem. Og i den situation er det da kun 
godt, at vi med ”åbent bibliotek” tilsyne-
ladende er i stand til at imødekomme et 
behov.
- Personligt ser jeg bestemt ikke ”Åbent 
bibliotek” som en serviceforringelse.
- Snarere som en serviceudvidelse, der 
måske endda kan være medvirkende til, at 
vi kan give en endnu bedre service til de af 
vore brugere, der stadig har behov for en 
personlig betjening, vurderer Kirsten Nør-
gaard.

Ved indgangen til biblioteket er det udfør-
ligt beskrevet, hvordan man som låner 
benytter sig af det åbne bibliotek.
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Er du samler?
Jeg læste engang, for mange år siden, en 
gyser af John Fowles, som hed ”Offer for 
en samler”. Bogen handler om manden 
Fredrick Clegg, der arbejder som konto-
rist på et rådhus, og i sin fritid samler på 
sommerfugle. Frederick er meget betaget 
af den 20-årige kunststuderende Miranda 
Grey, og efter at han i en periode har for-
søgt at komme i kontakt med hende uden 
held, beslutter han sig for at kidnappe 
hende. Frederick spærrer pigen inde i kæl-
deren i sit hus, som ligger isoleret ude på 
landet; han håber at hun med tiden vil for-
elske sig i ham. Det sker dog ikke. Pigen 
dør uheldigvis og kidnapperen overvejer 
kortvarigt selvmord. Han beslutter sig dog 
for at gentage en kidnapning for at tilføje 
endnu en ”sommerfugl” til sin samling. 
Uha jeg syntes den var uhyggelig! Måske 
husker nogen filmen - ”The Collector”, som 
blev indspillet i 1965 med Terence Stamp 
og Samantha Eggar i hovedrollerne. 

Jeg er også en samler, men jeg samler dog 
hverken på kidnappede piger eller som-
merfugle. Det startede allerede som barn. 
Jeg var, som mange andre børn, fascine-
ret af at samle på ting, ja nærmest alting. 
Nævner i flæng: Klistermærker, glansbil-
leder, sten - især forsteninger, hønseringe, 
servietter, påklædningsdukker, kapsler, 
tygge-gummikort med dyr på, frimærker, 
mønter, nipsenåle osv. osv. Min sidste barn-
doms samling er først røget ud for nylig. 
Da jeg flyttede for et par år siden, smed jeg, 
med stort vemod, min stensamling ud. Den 
boede i en gammel kiksedåse, og der var 

møj-sommeligt sat et stykke papir med fin-
dested på hver eneste sten: Glimmerhau-
gen i Norge, Rytterknægten på Bornholm 
osv. Som voksen samler jeg også lidt, men 
jeg prøver virkelig at beherske mig. 

En anden fortælling om en samler, her er 
det bare kammet over, er romanen ”Huset 
vi voksede op i” af Lisa Jewell. Det er histo-
rien om Meg og hendes teenagedatter 
Molly. De ankommer til Megs barndoms-
hjem, hvor moderen Lorelei har boet. Hun 
er nu død og eftersom hun var en såkaldt 
”hoarder” (en person med sygelig samler-
mani), er der meget der skal ryddes op i. Så 
sammen med Megs to søskende begynder 
en oprydning i familiens smertefulde fortid 
- en fortid der indeholder fortrængninger 
og hemmeligheder. Det er en hjertevarm 
historie om en familie der falder fra hinan-
den, men som også formår at klinke stum-
perne igen.

Samler du, eller dit barn / barnebarn på 
noget? Har I evt. en samling, som andre 
kunne have glæde af at se? Så har vi en 
ledig plads i vore montrer på Houlkær Bib-
liotek, som selvfølgelig er aflåste. Kontakt 
blot personalet, og vi hjælper med alt det 
praktiske.

Anne-Mette Myrhøj
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Har du problemer med at bruge 
computer og internettet?
Få hjælp på biblioteket.

For mange er det en stor udfordring i hverdagen, at man i dag skal bruge en computer i så 
mange forskellige situationer, som man tidligere kunne 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 som f.eks.:

• at oprette en mailadresse
• at finde rundt på internettet
• at bruger Borger.dk
• at få oprettet en digital postkasse
• 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 altid bestille tid hos IT-hjælperne - ring på 87 87 34 60.
Medbring gerne din egen bærbare computer. 



Hamlen 2, Overlund • 8800 Viborg • Tlf. 86 67 20 10
Fax 86 67 20 00 • Email: hs@hs-byg.dk • www.hs-byg.dk
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Nyt fra skolen
I uge 41 gennemførte vi for alle elever en 
projektuge med temaet ”Folkeskolen 200 
år” Projektugen var tilrettelagt sådan, at de 
forskellige faggrupper satte fokus på fage-
nes udvikling gennem årene.
Eleverne var opdelt i grupper hvor alle 
årgange var repræsenteret. Grupperne 
nåede i ugens løb
4 faggrupper hvor de, gennem bl.a. prak-
tiske øvelser, oplevede forskellen mellem 
før og nu. Ugen havde flere mål, dels det 
faglige aspekt, men også det sociale i 
form af at hver gruppe havde børn/unge 
fra 0.-9.årgang. De ældste elever udviste 
stor omsorg og hjælpsomhed i forhold til 
de yngste. Projektugen forløb over 4 dage. 
Sidste dag før efterårsferien blev Skolernes 
Motionsløb gennemført.

Skolereformen er et emne, der er i fokus 
som følge af, at det er første år med refor-
men. Vi indsamler erfaringer løbende. Midt 
på skoleåret samler vi erfaringerne op, 
sådan at de kan indgå i planlægningen af 
næste skoleår.
Arbejdstilsynet har været på besøg i SFO. 
De havde fokus på pædagogernes arbejds-
miljø, ergonomiske arbejdsforhold, samt 
støj.  Besøget mundede ud i, at der blev 
udstedt en grøn smiley, hvilket er beviset 
for, at der intet var at bemærke.

Rengøringen på skolen har det seneste 1½ 
år været varetaget af et rengøringsfirma.
Rengøringen på skoler og institutioner har 
været i licitation. Det har vist sig, at firmaet 
ikke kunne levere den ønskede kvalitet, 

hvorfor firmaet udgår af opgaven om få 
måneder. Vi har valget mellem at indgå i en 
ny licitation, eller selv overtage opgaven.
Vi har besluttet selv at varetage opgaven 
og ansætte personale til at udføre den.

Skolen har en elevkantine som har været i 
funktion de seneste 10 år.
Kantinen har åbent i 10 og 12 frikvarte-
ret, samt nogle gange om eftermiddagen, 
afhængig af skoledagens længde.
Kantinens sortiment er styret af nogle ret-
ningslinjer, der er udarbejdet af skolebesty-
relsen.

I januar er der indskrivning til kommende 
børnehaveklasser. Indskrivningen fore-
går elektronisk. Forældre, med børn i den 
undervisningspligtige alder, får direkte 
besked om indskrivningen.

Skolebestyrelsen har afholdt møde. Besty-
relsen har 7 forældrevalgte medlemmer. I 
møderne deltager Skolens ledelse, 2 elev-
repræsentanter, samt 2 medarbejderrepræ-
sentanter. På seneste møde var organisation 
og struktur på skoleområde, skolereformen, 
parkeringsforhold, og kvalitetsrapport på 
dagsordenen.

På skolerne foretages målinger af for-
skellige forhold. I 2013 blev foretaget en 
måling omhandlende elevtrivsel og  ”For-
ældrenes oplevelse af skole-hjemsamar-
bejdet. Desuden måles elevernes udbytte 
af undervisningen i dansk og matematik 
Målingerne gentages hvert år, for at se, om 
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der er udvikling på de forskellige områder.
Målingen af elevtrivslen på skolen viser at:
54.4 %(46%) er meget glade for at gå i 
skole. 42%(50%) er glade for at gå i skole. 
3.5% (3.7%)er kede af at gå i skole.
De tilsvarende tal for kommunens skoler 
som gennemsnit fremgår af tallet i paren-

Skolebyggeri på tegnebrættet
Ny fløj på Houlkærskolen vil formentlig allerede kunne stå klar til indvielse efter sommer-

ferien 2015 

tes. Tallene for Forældrenes oplevelse af 
skole-hjemsamarbejdet viser at på en skala 
fra 0-10
Ligger skolen på 7.53%. Kommunegen-
nemsnittet er 7.26%

Ole Birch

I 25 år har Houlkærskolen mere eller mindre 
lignet sig selv. Sådan rent bygningsmæs-
sigt, i hvert fald.
For første gang siden 1989 er der nu udsigt 
til, at skolen får en ekstra fløj. 
- Sammenlignet med så mange andre skoler 
har vi ellers traditionelt haft god plads. Men 
en række sammenfaldende faktorer gør nu, 
at vi pludselig er kommet i pladsbekneb, 
forklarer skoleinspektør Ole Birch.
- Inden for det seneste års tid har vi i vore 
S-klasser modtaget godt 40 fremmedspro-
gede elever, der typisk bliver undervist på 
mindre hold á max syv elever.
- Samtidig har vi skullet indrette indivi-
duelle arbejdspladser til et halvt hundrede 
lærere. Pædagogerne har fået deres eget 
personalerum – og vi har også skullet finde 
plads til administrationen af dagtilbuddene 
i Houlkær-området.
- Alt sammen indebærer dét, at vi i dag 
kun har et enkelt mødelokale tilbage på 
skolen – og det er selvfølgelig ikke holdbart 
i længden, konstaterer skolelederen.

Hurtig sagsbehandling
Glædeligvis kan han notere sig, at poli-
tikerne og embedsmændene i Viborg 
Kommune tilsyneladende er af samme 
opfattelse.
Blot et års tid efter at Houlkærskolen første 
gang gjorde opmærksom på de tiltagende 
pladsproblemer, frigav kommunens børne- 
og ungdomsudvalg for nylig midler til 
projekteringen af en tilbygning til Houl-
kærskolen.
Og går alt efter planen, skulle den nye til-
bygning allerede kunne stå klar til indvielse 
efter sommerferien 2015.
- Det er forbavsende hurtigt. Også hur-
tigere end jeg på forhånd havde turdet 
drømme om. 
- Men vi må åbenbart have været gode til 
at dokumentere behovet, bemærker Ole 
Birch – ikke uden en vis tilfredshed i stem-
men.

Cykelskure må vige pladsen
Den nye tilbygning til Houlkærskolen for-
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Skoleinspektør Ole Birch viser her, hvor den nye tilbygning til Houlkærskolen efter planen 
skal placeres – nemlig på arealet mellem Kernehuset og Gøgereden.

ventes at blive på omkring 300 kvadratme-
ter og skal efter planen placeres på arealet 
mellem Kernehuset og Gøgereden.
Dette areal er i øjeblikket optaget af en 
række cykelskure, men de kan nu forment-
lig se frem til at blive rykket en tand læn-
gere mod syd – i retning af Houlkærhallen.
Den præcise indretning af den nye skolefløj 
er der endnu ikke taget stilling til. 
Dét kommer først til at ske i forbindelse 
med selve projekteringsfasen.

Alt i alt går der i øjeblikket cirka 670 elever 
på Houlkærskolen.
Det er det højeste antal i flere år, men tallet 
forventes gradvist at falde igen – i takt med 
at det faldende børnetal i området begyn-
der at slå igennem.
Det vil dog – ifølge prognoserne – vare et 
par år endnu, og i det kommende skoleår 
forventer Houlkærskolen således at mod-
tage en 0. årgang på godt 70 elever.
Det svarer rundt regnet til en normalårgang 
i skoledistriktet.
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Tid til efterår
Sommerferien ligger efterhånden et godt 
stykke bag os. Faktisk så langt, at vi også 
netop har overstået efterårsferien, hvor der 
både blev lavet bolsjer, bygget kuglebaner 
og hygget i ”fritter”-bio”. De nye 0. Klasser 
har i skrivende stund gået i skole og SFO 
godt 40 dage, og der er sket en del siden 
de startede. 

Vi er fra- og med dette skoleår begyndt at 
implementere en mere blandet eftermiddag 
for børnene, forstået på den måde, at vores 
aktiviteter kan foregå på kryds og tværs af 
klyngerne. Både inde og ude har det været 
med til at give nye muligheder mht., hvor-
dan man har haft lyst til at bruge sin efter-
middag. De 2. klasser der var lidt skuffede 
over, at de ikke skulle ned i Kernehuset har, 
grundet den nye struktur, fået muligheden 
for at snuse lidt rundt alligevel.  Det er altid 
en fornøjelse at have de "gamle børn" på 
besøg i Myretuen, og det har været spæn-
dende for 0. klasserne at være på besøg hos 
"de store".

Der har været et par spændende aktiviteter 
på plakaten allerede, og det vil der i den 
grad også være den kommende tid. Inden 
efterårsferie blev der to fredage afholdt en 
såkaldt duathlon. De børn, der havde cykel 
og hjelm med, kunne komme op på græs-
plænen og først løbe for derefter at cykle 
et par omgange. De børn, der enten ikke 
havde cykel eller hjelm med, fik spændt 
løbeskoene på, så de i stedet kunne løbe 
nogle ekstra runder. Vi satser på at afholde 
duathlon igen inden vinteren sætter ind, så 

hold øje med vores aktivitetskalender, som 
bliver opdateret på Tabulex hver mandag. 

Hvis nogen af jeres børn har haft en spøjs 
duft i tøjet, så er det fordi vi flere gange 
har haft bål. Nogen gange med noget 
lækkert på - som heksesuppe - og nogen 
gange bare for at sidde og hygge.  Som 
regel foregår der også en form for side-
aktivitet såsom at snitte, lave smykker eller 
nøgleringe ud af naturmaterialer. Det er 
selvfølgelig også en aktivitet vi vil presse på 
med, så længe temperaturen tillader det. Vi 
er heldigvis udstyret med bål-skur i både 
Myretuen og Kernehuset, så så længe det 
ikke bliver alt for koldt, kan vi klare den i 
al slags vejr.

I SFO' en har vi i nogle år haft en tradition, 
der nu er blevet placeret i de kolde måne-
der. Og da vi jo nu stille og roligt begynder 
at nærme os et mindre udevenligt klima, vil 
Vampyr-legen selvfølgelig vende tilbage til 
gymnastiksalen. Første fredag i hver måned 
vil der være skruet godt op for uhyggen 
med musik og vampyrer i gymnastiksalens 
mørke. Legen er designet således, at de 
fleste godt kan være med - selvom det kan 
være ret uhyggeligt :) 

Vi ser frem til et hyggeligt efterår og en 
snefyldt vinter. Husk: I er altid velkomne til 
at tage en kop te eller kaffe i køkkenet, når 
I afleverer - henter jeres børn.

Mvh SFO.



23

HOULKÆRSKOLEN

Folkeskolens 200 års jubilæum fejres i år 
på mange af landets skoler. Houlkærskolen 
havde også valgt at deltage i festlighederne 
i uge 41. Derfor var temaet for skolens pro-
jektuge 200 året.
Alle elever blev inddelt i hold på tværs af 
årgangene og bevægede sig rundt i skolens 
afdelinger for at opleve, hvordan man har 
arbejdet med forskellige fag igennem 200 
år.
De fleste lærere havde deres egne fagom-
råder i fokus i de forskellige værksteder 
med naturvidenskab, matematik, sprogfag, 
kreativ/musisk, idræt, historie/kristendom.

Et par eksempler fra værkstederne
I det naturvidenskabelige værksted blev 
der arbejdet med Lego-robotter, der blev 
sendt brintballoner afsted med breve med 
opfordringer til at skrive tilbage, og der 
blev arbejdet med udstoppede dyr, hvor der 
skulle skrives af og tegnes. 

I sprogværkstedet kunne man lære tysk, 
høre om det engelske sprogs indflydelse på 
verden og skrive vandrehistorier på dansk 
med udgangspunkt i et bestemt årti.

PLC
PLC (biblioteket) lavede en hjemmeside 
med billeder/film fra ugen og interviews 
med pensionerede lærere, der fortalte om 
deres barndoms skolegang. De har også en 
flot udstilling med gamle skolebøger o.a.

Jacob Riising og Wafande
Torsdag var hele 2. årgang inviteret i 
Viborg Stadionhal til et arrangement, hvor 
borgmesteren åbnede festen og Overlund 
Skoles børnekor sang. Derefter lavede Hol-
stebro Balletten et flot danseshow med 
temaet Skolen 200. Jacob Riising (DR 
Ultra) og Wafande underholdt med sjov og 
musik. Der var kagemand og juice til alle. 
Det var en rigtig god uge, hvor eleverne har 
fået nye venner, store som små, og nogle 
oplevelser ud over det sædvanlige.

Tina Christensen

Spændende uge på Houlkærskolen
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Fodboldklubben Eastside Viborg (sammen-
slutningen af Overlund og Houlkær) fort-
satte i efterårsferien sammentømringen af 
de to naboklubber med en fantastisk tur til 
Costa Brava Cup 2014.
Ikke færre end 168 deltagere gjorde East-
side Viborg-holdet til et af de største hold i 
den populære turnering i det nordspanske. 
Og i løbet af de fire dage sørgede de mange 
lokale fodboldtalenter da også for en pæn 
høst af pokaler til klubben.

Eastside Viborg vakte opsigt ved 
Costa Brava 

Facit efter en lille uge blev (blandt meget andet) syv pokaler, en masse sjove fodboldople-
velser – og et styrket klubsammenhold på tværs af køn og årgange 

Trænere, ledere og spillere startede friske 
og fulde af energi lørdag 11. oktober kl. 
7 med at fylde to dobbeltdækkerbusser og 
18 sæder i en ekstra bus fra arrangørerne, 
Euro-Sportring.
Takket være støtte fra en række sponsorer 
og private bidragsydere var det en flok let 
genkendelige spillere og trænere i ens træ-
ningsdragter og t-shirts, der tog af sted – 
og det var således et imponerende syn, der 
mødte andre rejsende ned gennem Tysk-

Næsten 170 deltagere var med til at gøre Eastside Viborg til et af de største deltagerhold i 
årets udgave af Costa Brava Cup’en. Her er de mange unge fodboldspillere og deres trænere 
fotograferet med de fire dages flotte pokalhøst i forgrunden.
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land og Frankrig, når et fuldt uniformeret 
kæmpehold indtog diverse rastepladser og 
cafeterier i en bølge af blå og røde farver.
Efter ca. 30 timer var ankomsten til Lloret 
de Mar ved Costa Brava-kysten i Spanien 
velkommen for de fleste, og hotellet og 
dets pool blev hurtigt indtaget.

Fællesskab i lejren
Selve turneringen blev afviklet fra mandag 
til torsdag under den spanske sol. 
På anlægget ”Top Ten”, hvor det fortælles, 
at selveste FC Barcelona har træningsop-
start efter vinterpausen, fortsatte Eastside 
Viborg med at vække opsigt.
Der blev under turneringen kastet mange 
misundelige blikke på Eastside-basen, der 
var bygget op med shelters, bænke og flag, 
der tydeligt markerede, at her var et velor-
ganiseret hold på besøg. 
Samtidig var lejren med til at sikre fæl-
lesskab og sammenhold på tværs af de 
forskellige årgange, der repræsenterede 
Eastside Viborg. 
Den gode organisation og planlægning 
udmøntede sig også i sportslig succes på 
fodboldbanen.
Eastside Viborg-holdene hjembragte til-
sammen ikke færre end syv pokaler samt 
en fairplay-pris i U14-rækken. 
De kampe, der blev tabt undervejs i turne-
ringen, var i de fleste tilfælde tætte – og 
nogle blev endda først afgjort efter  straf-
fesparkskonkurrence. 
Spillerne lærte generelt meget undervejs 
og har i det hele taget benyttet Spaniens-
opholdet til at skærpe deres evner på fod-
boldbanen – og for trænerne på de ældre 
årgange var turneringen en fin anledning 

til at vurdere de forskellige hold i forhold til 
planlægningen af vintertræningen.

Én på opleveren
Ind imellem var der også lejlighed til at 
nyde omgivelserne.
Når der var pauser i kampprogrammet, var 
det oplagt at tage en tur til Barcelona, se 
Camp Nou, Rambla’en og det Olympiske 
Stadion eller blot tage en tur i det fort-
sat varme middelhav stort set lige uden for 
døren fra hotellet. 
Der blev også tid til at nyde byen Lloret de 
Mar, hvor der blev shoppet og hygget med 
at gå i de små gader fyldt med souvenir-
butikker.
Alt i alt var det næsten med vemod, træ-
nere og spillere atter måtte vende næserne 
hjemad igen fredag formiddag. 
Først og fremmest var det dog en flok 
glade drenge og piger, som var med hjem 
i busserne.
Alle havde de fået en ordentlig én på ople-
veren. Sammenholdet er blevet styrket. Nye 
venskaber er opstået, og adskillige grænser 
er blevet flyttet. 
Fra snart sagt alle sider lød der både under 
-  og efter - turen stor ros til planlægnings-
gruppen, anført af tovholder Henriette 
Gade, som gennem hele ugen servicerede 
trænere og spillere rigtig meget. 
Ikke desto mindre var det nu også dejligt 
nok at være tilbage i Viborg igen efter cirka 
30 timers bustur og blive modtaget med 
åbne arme af en større flok fremmødte for-
ældre, der ønskede ”Velkommen hjem”.



Mandag - fredag fra ............................kl. 05.30 til 17.30
lørdag, søndag og helligdage fra  .......kl. 06.00 til 16.00
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Nissepiger, pebernødder og julemusik har 
gennem alle årene været vigtige ingredi-
enser i forbindelse med Houlkær IFs tradi-
tionsrige ”Nisse Cup” i Houlkærhallen. Og 
i år må både spillere, trænere og tilskuere 
– alt andet lige - formodes at være i endnu 
bedre julehumør, når de møder frem til 
indendørsstævne i Houlkær i dagene 12.-
14. december.
I forhold til tidligere er stævnet nemlig i 
2014 rykket endnu tættere på jul. Blandt 
andet af hensyn til vintersæsonens øvrige 
turneringsaktiviteter.

Nisse Cup – med en duft af jul
Julemånedens traditionelle indendørsstævne i Houlkær er i år rykket endnu tættere på 24. 

december

- Men det gør da forhåbentlig kun, at 
julehyggen og –stemningen bliver endnu 
mere udpræget, forudser formanden for 
Houlkær IFs fodboldudvalg, Dorte Sigvard-
sen, som sammen med gemalen, Rasmus, 
og sponsoransvarlig Michael Kværndrup 
udgør Nisse Cup’ens snævre, organisatori-
ske inderkreds.
Mange andre frivillige forventes dog også 
at give en hånd med som tidtagere, dom-
mere, tombola-bestyrere mv., når det går 
løs midt i december.

Nisse Cup’en i Houlkær og søde nissepiger med medaljer i favnen er traditionelt to ting, der 
hører uløseligt sammen. Og dét bliver der heller ikke ændret på i år. 
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- Stævnet plejer traditionelt at strække sig 
over fem timer fredag, op mod 13 timer 
lørdag og cirka 11 timer søndag, så det er 
rigtig mange timer, vi ved fælles hjælp skal 
forsøge at få dækket ind, påpeger Dorte 
Sigvardsen.
Fristen for tilmelding til Nisse Cup’en 2014 
udløber først 25. november, så endnu har 
arrangørerne ikke endeligt overblik over, 
hvad flytningen af julestævnet evt. måtte 
have betydet for deltagerinteressen. I posi-
tiv – eller negativ – retning.
Udgangspunktet er, at julestævnet i Houl-
kær gerne skulle dække hele aldersgruppen 
fra U6 til og med U12.
Weekenden efter tager Eastside Viborg 
tråden op og inviterer til ”Eastside Viborg 
Cup” i Overlund Hallen for ungdomsårgan-
gene fra U13 til og med U19.
Mange små fodboldspillere i Houlkær 
har gennem årene gjort deres allerførste 
stævneerfaringer i forbindelse med Nisse 
Cup’en.
- Og blandt andet derfor lægger vi også 
stor vægt på, at stævnet gerne skal være en 

god og hyggelig oplevelse for både børn og 
forældre, betoner Dorte Sigvardsen.
Samtidig lægger hun dog heller ikke skjul 
på stævnets betydning som indtægtskilde 
for den ellers noget økonomisk trængte 
idrætsforening i Houlkær.
- Isoleret set er Nisse Cup’en så ubetinget 
vores største aktivitet i løbet af året – og 
også den, der plejer at give den største 
økonomiske gevinst
- Det er i meget høj grad Nisse Cup’en, der 
gør det muligt for os at købe nye bolde, 
nye overtrækstrøjer og nye målmands-
handsker. For slet ikke at snakke om den 
løbende vedligeholdelse af lysanlægget, 
som ind imellem kan være en temmelig 
bekostelig affære.
- Derfor håber vi naturligvis også i stævne-
udvalget på, at forældre og trænere – igen 
i år – vil være flinke til at bakke op om 
arrangementet og hjælpe til, hvor de har 
mulighed for dét, appellerer fodboldud-
valgsformanden.
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Det startede egentlig bare med, at der var 
en flok raske piger i Houlkær, der godt 
kunne tænke sig at spille fodbold.
Nu er det foreløbig kulmineret med, at 
Eastside Viborg til foråret kan stille med et 
U15-pigehold i mesterrækken.
- Og det er da naturligvis en kæmpe-til-
fredsstillelse: at så mange af pigerne har 
holdt ved – og efterhånden har drevet det 
så vidt.
- Så langt tænkte vi overhovedet ikke, da vi 
i sin tid blev enige om at forsøge at stable 
et pigefodboldhold på benene i Houlkær. 
Dengang handlede det mest af alt om, at 
pigerne skulle have noget at gå til i deres 
fritid, fortæller Henrik Dalsgaard, som 
sammen med trænerkollegerne, Henrik 
Tovgaard og Majbritt Clausen, har fulgt 
fodboldpigerne hele vejen: fra den første 
spæde start i U9-rækken og frem til den 
seneste succes i U14-rækken.

Vedholdende piger
Pigefodbold i Viborg har ellers traditionelt 
været et Team Viborg-anliggende, men 
i U9-årgangen var der ikke noget Team 
Viborg-hold på dét tidspunkt. 
Og at spille sammen med drengene var 
efterhånden heller ikke så sjovt i læng-
den….
Skulle pigerne have mulighed for at for-
følge deres fodboldinteresse, var der såle-
des – i realiteten – ikke anden mulighed 
end at gå i gang på eget initiativ i Houlkær.
Første gang, det nystartede pigehold var 

Skrappe U14-piger har vist vejen
Fem år efter den første, spæde start i Houlkær ser pigefodbolden for alvor ud til at have 

bidt sig fast ”Øst for Søerne”

i kamp, var ved et Mc Donalds-stævne i 
Skive – og siden er det så i øvrigt gået slag 
i slag. Stort set med uændret spillermate-
riale.
- Otte-ni af de piger, som startede den-
gang som U9-spillere, er stadig med her 
fem sæsoner senere, hvor det hele er blevet 
betydeligt mere målrettet med træning tre 
gange om ugen, opregner Henrik Dalsga-
ard.

Vellykket fusion
Al entusiasme til trods stod det dog hur-
tigt klart, at spillermaterialet i Houlkær ikke 
rakte til en fremtid med 11 mands-fodbold 
– og præcis på samme måde forholdt det 
sig – belejligt nok – hos naboerne i Over-
lund GF.
Med virkning fra 2013-sæsonen valgte 
fodboldpigerne fra Houlkær og Overlund 
derfor at følge drengenes eksempel og iføre 
sig de blå- og rødstribede Eastside Viborg-
dragter. 
Et ”fornuftsægteskab”, som indtil videre 
har vist sig at være en ubetinget succes.
Efter en forholdsvis forsigtig start i U13 
B-rækken er Eastside-pigerne i denne 
sæson avanceret til A-rækken, hvor hele 
efterårssæsonen har formet sig som et 
langt triumftog. 
Og allerede to spillerunder inden sæson-
afslutningen blev oprykningen til mester-
rækken en realitet, da Eastside-pigerne på 
hjemmebane besejrede Skive så sikkert som 
9-0.
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Nye pigekuld på vej
I spidsen for de dygtige Eastside-piger står 
i dag et trænerteam, som foruden de tre 
oprindelige Houlkær-trænere også tæller 
de to Overlund-kolleger, Per Nielsen Elb og 
Kasper Ulriksen.
- Det har betydet rigtig meget, at vi hele 
tiden har været flere om at dele ansvaret.
- Havde man nu i stedet følt, man havde 
stået med opgaven helt alene – så kan det 
da godt være, man i højere grad var kørt 
sur i dét, vurderer Henrik Dalsgaard.
Ud over U14-pigerne råder Eastside Viborg 
aktuelt også over pigehold på U13- og 
U12-niveau.
Og i Overlund GF-regi er der desuden nye 
U11-, U10- og U9-pigekuld på vej. Specielt 
på U9-årgangen med et ikke-ubetydeligt 
islæt af Houlkær-piger.  

Alt i alt ser det således ud til, at pigefod-
bolden efterhånden er ved at have bidt sig 
ganske godt fast ”Øst for Søerne”. 
Og at Eastside Viborg-samarbejdet dermed 
er godt på vej til at få en ekstra dimension.
Allerede i år blev der på det nærmeste skre-
vet ”klubhistorie”, da U14-pigerne – som 
det første pigehold nogensinde – var med 
på Eastsides Viborgs efterhånden traditio-
nelle efterårsferietur til Costa Brava Cup.
Eastside-pigerne var i U15-rækken oppe 
mod modstandere, som i gennemsnit var 
et år ældre end dem selv, men præsterede 
alligevel at vende hjem fra det nordspanske 
med en flot tredjeplads.
- Og frem for alt så fik pigerne en rigtig 
god oplevelse med sig hjem fra Costa Brava 
Cup’en. En oplevelse, som helt afgjort også 
har været med til at ryste Eastside-spillerne 
endnu bedre sammen på tværs af køn og 
årgange, konkluderer Henrik Dalsgaard.

Syv sejre, en uafgjort, et enkelt nederlag og en målscore på 36-7, lyder Eastside-pigernes 
imponerende statistik for efterårssæsonen. Her er det kommende mesterrækkehold fotogra-
feret sammen med tre af deres fem trænere. 
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SOGNEARRANGEMENTER
Nærvær og udlængsel: Johannes V. Jensen og evigheden
torsdag den 20. november kl. 14.30
I et fortællende foredrag dykker vi ned i et af vores lands helt 
store forfatterskaber sammen med sognepræst Else Kruse Schleef, 
Vestervang Kirke, Viborg.

Adventsfest
lørdag den 29. november kl. 12.30
Spisning og marked i Sognesalen.
Indlæg af og med Johannes Thomsen, 
cand. mag. og art:
Juleaften er hjerternes fest, men den kan 
forløbe helt anderledes under andre for-
hold. "Mortens Juleaften" er en sådan 
alternativ juleaften, som er svær at glemme. 
"Juleevangeliet" er til gengæld velkendt, 
men måske ikke i denne form, som farbror 
Alfred fortalte den midt i 1900-tallet i Sal-
ling. Begge tekster fortælles på sallingbo-
mål af fortælleren Johs. Thomsen.

Adventsmarked
søndag den 30. november kl. 11.30
Marked i våbenhuset.

Omkring mennesket og digteren Steen Steensen Blicher
torsdag den 15. januar kl. 14.30
Hans Werner Klausen, Birgittelyst, fortæller om Blichers liv og virke 
med særligt fokus på hans Vium, hvor han blev født, og på Thorning, 
hvor han var præst. Egnen omkring disse sogne indtager en central 
plads i Blichers digtning.
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Filmaften "The Angel's share"
torsdag den 29. januar kl. 19.00
Film er sjovere at se sammen, så man også kan tale lidt 
sammen om det bagefter. Det gør vi til filmaften. Først ser 
vi film, så er der kaffebord og fælles samtale. Siden der 
var filmaften sidst har kirken fået et nyt projektor-system, 
så vi sætter os ind i kirkerummet og ser film på det helt 
store lærred!
Den britiske instruktør, Ken Loach, og manuskriptforfat-
ter Paul Laverty har bygget et humoristisk, socialrealistisk 
drama op om en gruppe dagdrivere og skotsk højlands-
whisky. I komedie-dramaet ”Angel’s Share” sværger bal-
lademageren Robbie på, at hans kommende søn aldrig 
nogensinde skal opleve den hårde opvækst, som han selv 
har fået. Robbie er med nød og næppe sluppet for en 
fængselsdom, men han bliver idømt samfundstjeneste og møder i den forbindelse Rhino, 
Albert og Mo, som har de samme problemer med at finde arbejde pga. deres kriminelle bag-
grund. Under socialarbejderen Harrys beskyttelse, og sammen med sine nye venner, vækkes 
Robbies skjulte talent for whiskysmagning - og med det en mulig vej ud af social deroute.
Titlen The Angels’ Share er en betegnelse for den del af whiskyen, der fordamper og for-
svinder. Det bliver i filmen til et billede på generøsitet og taknemlighed. En livsbekræftende 
film.

Lange spor
torsdag den 19. februar kl. 14.30
Provst emeritus Hans Kristian Jørgensen 
fortæller om sin roman fra 2013 ”Lange 
spor”. Vi følger to slægter op gennem tiden 
fra det blodige slag på Isted Hede i 1850, 
hvor krigene sætter sig dybe spor i fami-
liernes liv. Og gennem hele bogen løber 
Gudenå som et bånd omkring de to slæg-
ter i tre led.
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FOREDRAGSRÆKKE: 
Kirken og Velfærdsstaten
De seks folkekirker i Viborg inviterer til tre forelæsninger med professor Jørn Henrik Peter-
sen.
Den danske velfærdsstat er i krise og folkekirken er udfordret.  Er der nogen forbindelse 
mellem de to ting? Sagt på en anden måde: Er velfærdsstaten i virkeligheden på vej mod 
selvdestruktion og er blevet afløst af konkurrencestaten, og hvordan udfordrer dét kirkens 
sociale arbejde - ja kirkens rolle i det hele taget?

Filantropi forud for de første sociale love
onsdag den 14. januar kl. 19.30 i Sortebrødre Hus 
I slutningen af 1891 og 1892 opstod socialhjælpsstaten, da Danmark fik de første sociale 
love om alderdomsforsørgelse og sygeforsikring. Forud lå store samfundsomvæltninger 
med opløsning af lavsvæsenet og fremvækst af arbejderklassen, hvor de dårligt stillede 
ved sygdom var henvist til fattigvæsenet. Det var datidens moralske pligt, der dominerede 
debatten og havde politisk vægt. Derfor lægges i forelæsningen lagt særlig vægt på, hvil-
ken betydning den kristne velgørenhed - filantropien og de kirkelige drøftelser af forholdet 
mellem kirke og stat fik for løsning af de sociale spørgsmål.

Kirke og samfund under velfærdsstaten
onsdag den 4. februar kl. 19.30 i Houlkær Kirke
I denne forelæsning vil Jørn Henrik Petersen præsentere de lange linjer fra fattigloven over 
socialhjælpsstaten og socialsikringsstaten til etableringen af "den klassiske" velfærdsstat 
efter anden verdenskrig. Hvad betød denne udvikling for den kirkelige/kristne filantropis 
stilling i samfundet? Og hvorfor var kirkefolkets modtagelse af velfærdsstaten mildest talt 
tvetydig?

Eroderes etikken under konkurrencestaten?
onsdag den 25. februar kl. 19.30 i Søndermarkskirken
Kan velfærdsstaten opfattes som surrogat for næstekærligheden? Med udgangspunkt i 
en sådan tanke om velfærdsstatens grundlæggende værdier, vil Jørn Henrik Petersen vise, 
at velfærdsstaten, som den blev udviklet i 60'erne allerede i det efterfølgende tiår blev 
genstand for en legitimitetskrise, som varslede begyndelsen til ændring af en lang række 
af velfærdsstatens grundlæggende principper - en bevægelse mod konkurrencestaten, der 
fører os tilbage til 1800-tallets skelnen mellem "værdigt" og "uværdigt" trængende. Han 
påviser, hvordan samfundet i stigende grad vurderer det enkelte menneske alene på dets 
produktive potentiale. Herved brydes sammenhængen mellem etik og "afhængighed", der 
ellers er kernen i en kristen funderet samfundstænkning.
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KONCERTER
Julekoncert
onsdag den 3. december kl. 19.30
Viborg Concert Band under ledelse af John 
Leth og VIMUKO under ledelse af Ole Gad 
byder på en blandet buket af ny og gammel 
julemusik fra mange lande. Fri entré.

Julekoncert med Midtjysk Kammerkor
onsdag den 17. december kl. 19.30
Midtjysk Kammerkor tæller 22 rutinerede 
og ambitiøse sangere. Under ledelse af 
docent i korledelse Søren Birch synger koret 
julemotetter og spændende udsættelser af 
gamle og nyere julesalmer, herunder værker 
og udsættelser af Søren Birch. Entré 50 kr.

Syng julen ind
lørdag den 20. december kl. 17.00
Viborg Koret under ledelse af 
Karl Alfred Petersen og Houlkær Kirkes Kor 
under ledelse af Jens Chr. Hansen.

Nytårskoncert
lørdag den 3. januar kl. 15.00
Sing4Fun og VoxBox synger under ledelse 
af Pavlina Salehi og Anders Hjorth Niel-
sen. Jens Chr. Hansen, klaver og orgel. 
Der bydes på kransekage og champagne i 
pausen. Fri entré.

Houlkær Gospel
lørdag den 17. januar kl. 16.00
Houlkær Gospelkor 2015 (160 sangere) 
under ledelse af Hans Christian Jochimsen. 
Fri entré.
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ANDET
Udgivelse af salmemelodier
lørdag den 22. november kl. 16.00
Gennem 35 år har Houlkær Kirkes organist Jens Chr. Hansen komponeret 35 salmemelodier 
til både gamle og nye salmetekster, nogle i traditionel koralstil, andre mere viseprægede og 
endelig en række rytmiske melodier. Melodihæftet vil blive præsenteret på Cæciliedagen 
lørdag den 22. november. Margrethe Berg vil synge nogle af de traditionelle salmer, akkom-
pagneret på orgel af Jens Chr. Hansen, og Houlkær Kirkes Pigekor synger en buket af de 
rytmiske salmer, akkompagneret på flygel af Anders Hjorth Nielsen.
Endelig vil Marianne Bro Jørgensen læse legenden om kirkemusikkens skytshelgeninde, Den 
hellige Cæcilie, fra Ebbe Reichs bog ”Festen for Cæcilie”.

Luciaoptog med Houlkær Kirkes Pigekor
fredag den 12. december kl. 17.00
Dagen før selve luciadagen vil pigekoret igen gå luciaoptog, først for beboerne på Kildeha-
ven, dernæst på Sygehus Øst, og endelig kl. 17.00 i Sognesalen i Houlkær Kirke. Houlkær 
Kirkes Voksenkor sørger for varm gløgg og æbleskiver, og der er også tid til at synge et par 
julesalmer sammen.

Familiejul
tirsdag den 23. december kl. 14.00
En kortere og helt enkel julegudstjeneste i 
børnehøjde for dem, der ikke skal holde jul 
hjemme d. 24. eller for dem, der bare gerne 
vil undgå trængslen i kirken juleaften. 

Julegudstjenester for børn i Houlkær
I tiden op til jul vil Houlkær Kirke få besøg 
af børnene fra byens vuggestuer, dagple-
jere og børnehaver samt fra skolen til en 
lille julegudstjeneste. Det er altid meget 
hyggeligt med alle de julestemte børn! Hvis 
du som forælder eller bedsteforælder har 
lyst til at komme og være med i kirken, er 
du velkommen. På kirkens hjemmeside kan 
du, når tiden nærmer sig, finde datoer og 
klokkeslæt for de forskellige julegudstjene-
ster: www. houlkaerkirke.dk.
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Nytårsaften
Igen i år indbyder vi til hyggeligt samvær i Houlkær Kirke nytårsaften. Vi samles kl. 19 
og spiser sammen. I aftenens løb er der almindeligt hyggeligt samvær. Vi vil også synge 
sammen, høre historie, quizze og spille pakkespil. Aftenen slutter med gudstjeneste i kirken 
kl. 23. Alle er meget velkomne til at deltage i gudstjenesten – også de, der ikke har delta-
get i aftenens øvrige arrangement. Deltagelse i spisning og underholdning koster 60 kr. pr. 
person + en lille gave á ca. 10 kr. til pakkespillet. Af hensyn til såvel mad som kørsel beder 
vi om tilmelding senest fredag den 26. december kl. 12 til kirkens kontor, tlf. nr. 86 67 40 
88. Det vil være muligt at benytte kirkebilen både ud og hjem.

Minikonfirmand
Minikonfirmand er et undervisningstilbud til alle børn på 3. klassetrin. Minikonfirmanderne 
mødes i kirkens lokaler onsdag eftermiddag fra kl. 14.15 til kl. 15.45. Første gang er den 
7. januar. Det er præsten, sognemedhjælperen og to hjælpelærere, der underviser minikon-
firmanderne. Børnene hører bibelhistorie, lærer salmer og sange, tegner og maler og leger 
lege. Måske ser vi også en film eller tager på en lille tur.
Minikonfirmandforløbet afsluttes med en gudstjeneste for hele familien søndag den 19. 
april kl. 10.30, hvor minikonfirmanderne opfører et lille kirkespil. Tilmelding til minikon-
firmand kan ske til præsten i december måned.  Børnene vil modtage en indbydelse med 
posten.

Kyndelmissegudstjeneste: Lyspunkter
søndag den 1. februar kl. 10.30
Halvdelen af vinteren er gået. Det er midvinter. I folkemunde er 
det vinterens koldeste dage, og mørket vil ingen ende tage. På 
denne dag tændes lyset i kirken. I katolsk tid holdt man denne 
dag lys-messe, hvor de kommende års lys blev båret ind i kirken 
og indviet.
I Houlkær kirke vil vi holde temagudstjeneste om lys. Lys i mørket. 
Lyspunkter i livet. Lyspunkter i verden.
Forskellige mennesker fra sognet vil deltage i gudstjenesten med 
deres bidrag til temaet. Hvis du har lyst til at være med i arbejdet 
med at tilrettelægge gudstjenesten, så vil vi meget gerne se dig til 
formøde i kirkens mødelokale tirsdag d. 6. januar kl. 19.00
Har du en god idé til temaet? Vil du gerne være med til at pynte 
kirkerummet til gudstjenesten? Eller har du måske lyst til at del-
tage i gudstjenesten? Vi glæder os til at se dig!
Kyndelmisse og pandekager hører sammen. Så efter temagudstje-
nesten bager de grønne pigespejdere bålpandekager i gryden bag 
kirken for alle.
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Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjene-
ste 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 sog-
nelokaler. Maden koster 10 kr. for voksne 
og 5 kr. for børn. Der er ingen tilmelding. 
Spaghettigudstjeneste er altid tirsdag kl. 
17.00. Det kommende forårs program er:
13. januar: om en gammel mand, som 
havde et eneste barn
10. marts: om en dreng, der snød sin bror
14. april: om en ung mand, der gerne ville 
giftes
19. maj: om en dreng, der kunne tyde 
drømme

Fastelavn
søndag den 15. februar kl. 10.30
Børnene er velkomne til at møde 
udklædte i kirken. Efter gudstje-
nesten er der tøndeslagning og 
fastelavnsboller i kirkens kælder. 
Gudstjenesten planlægges i sam-
arbejde med de grønne pigespej-
dere i Houlkær.

Kælderhygge
Kælderhygge er 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. Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn at deltage. Af hensyn til 
indkøb af mad og evt. andre ting, vil vi gerne have en tilmelding senest på dagen kl. 12.00 
til Tove Kallestrup på 20 86 11 58. Kommende datoer for Kælderhygge:
25. november, 3. februar, 3. marts, 31. marts, 28. april og 12. maj.
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Morgensang
OBS! Hver fredag kl. 10.15 er der morgensang i kirken 

Det er ti minutter til stilhed og eftertanke.
Efter morgensangen er der en kop kaffe i våbenhuset.

Den sidste fredag i hver måned er der ønskekoncert i kirkens våbenhus.

Studiekreds
Er et åbent fællesskab, hvor vi dykker ned i emner, der måtte optage os lige nu – fra biblen 
eller fra samfundsdebatten eller måske fra kunstens verden. Nogen gange er der lidt læse-
stof at tage med hjem. Men det er ikke så vigtigt om man når det. Det vigtige er at man er 
nysgerrig og har lyst til at lytte og tale med andre. 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:
torsdag den 4. december
torsdag den 8. januar
torsdag den 5. februar

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. december
søndag den 11. januar
søndag den 8. februar

Morgenkaffe & Salmesang
Vi fortsætter projektet med at lære nye salmer og genopfriske gamle. Fremover starter vi 
med morgenkaffe med brød kl. 9.45, hvorefter vi synger i kirken fra kl. 10.00 til vi nærmer 
os gudstjenesten kl. 10.30.
Der er morgensang 23. november, 18. januar og 22. februar. Den 23. november medvirker 
Viborg Provsti Band (fløjte, klaver og bas).
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November
16. november – 22. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

23. november – sidste s. i kirkeåret
kl. 10.30 Kristine Jersin

30. november – 1. s. i advent
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

December
7. december – 2. s. i advent
kl. 10.30 Kristine Jersin

14. december – 3. s. i advent
kl. 10.30 Kristine Jersin

21. december – 4. s. i advent
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

23. december – familiegudstjeneste
kl. 14.00 Kristine Jersin

24. december – juleaften
kl. 13.30 Lotte Martin Jensen
kl. 14.45 Kristine Jersin
kl. 16.00 Kristine Jersin

25. december – juledag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

26. december – 2. juledag
kl. 10.30 Kristine Jersin

28. december – julesøndag
kl. 10.30 Kristine Jersin

Gudstjenester
31. december – nytårsaften
kl. 23.00 Lotte Martin Jensen

Januar
4. januar – hellig tre konger
kl. 10.30 Kristine Jersin

11. januar – 1. s. e. hellig tre konger
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

13. januar – spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin

18. januar – 2. s. e hellig tre konger
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

25. januar – sidste s. e. hellig tre konger
kl. 10.30 Kristine Jersin

Februar
1. februar – septuagesima
kl. 10.30 Kristine Jersin

8. februar – seksagesima
kl. 10.30 Kristine Jersin

15. februar – fastelavn
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
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DET SKER...

20/11  kl. 14.30  ”Nærvær og udlængsel: Johannes V. Jensen og evigheden” foredrag i Houlkær Kirke

22/11  kl. 10-15  Julemarked i Kildehaven

29/11  kl. 12.30  Adventsfest i Houlkær Kirke

30/11  kl. 10-14  Julemarked i aktivitetshuset ved siden af kirken.

3/12  kl. 19.30  Koncert med Viborg Concert Band og VIMUKO  i Houlkær Kirke

17/12  kl. 19.30  Julekoncert med Midtjysk Kammerkor i Houlkær Kirke

20/12  kl. 17.00  Syng julen ind i Houlkær Kirke

3/1  kl. 15.00  Nytårskoncert med Sing4Fun og VoxBox i Houlkær Kirke

14/1  kl. 19.30  ”Filantropi forud for de sociale love” foredrag i Sortebrødre Hus

15/1  kl. 14.30  ”Omkring mennesket og digteren Steen Steensen Blicher” foredrag i Houlkær Kirke

17/1  kl. 16.00  Houlkær Gospelkor i Houlkær Kirke

29/1  kl. 19.00  Filmaften: ”The Angel’s share” i Houlkær Kirke

4/2  kl. 19.30  ”Kirke og samfund i velfærdsstaten” foredrag i Houlkær Kirke

19/2  kl. 14.30  ”Lange spor” foredrag i Houlkær Kirke


