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AKTUELT I OMRÅDET

Møde med lokalpolitikerne udsat – igen 
Nu satser Initiativgruppen på at sætte byrådsmedlemmerne stævne sidst i februar

I november var det et folketingsvalg, der 
kom i vejen. I januar var det en langtrukken 
lokal byrådsdebat om fremtidens skolevæ-
sen m.m.
Kendsgerningen er, at Initiativgruppen 
Houlkær heller ikke i andet forsøg – dvs. 
30. januar – fik afviklet det planlagte, 
årlige borgermøde med repræsentanter for 
byrådets partier.
Mødet i Kridthuset på Houlkærskolen 
var helt bevidst placeret i forlængelse af 
byrådets ordinære januarmøde, men hvad 
arrangørerne dårligt kunne forudse var, at 
byrådspolitikerne netop denne dag ville 
udvise en helt usædvanlig talelyst. 

De første meldinger fra byrådssalen lød på, 
at paneldeltagerne sandsynligvis ville blive 
en halv time forsinkede. Den besked slog 
arrangørerne sig tålmodigt til tåls med, 
men da der efterfølgende indløb en ny bul-
letin om, at politikerne tidligst kunne være 
fremme klokken 20.30, besluttede Initiativ-
gruppen at skride til aflysning.
Borgermødet i Houlkær vil nu i stedet blive 
forsøgt gennemført i forlængelse af Initia-
tivgruppens ordinære repræsentantskabs-
møde 28. februar.

-I en kæmpekommune som Viborg er det vigtigt med græsrodsbevægelser. Og i den sam-
menhæng er det en styrke, at vi i Houlkær har arbejdet med de her ting i henved 20 år, 
fremhævede Initiativgruppe-formand Carsten Marcussen i sin introduktion til workshop’en. 
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En vellykket aften – trods alt 
Velbesøgt workshop opvejede skuffelsen over politikerafbud

At blive brændt af én gang er, hvad der kan 
overgå enhver uheldig mødearrangør. Men 
at blive efterladt med håret i postkassen to 
gange i træk – det kan vist kun betegnes 
som kulsort uheld.  
Trods det ærgerlige afbud fra lokalpoliti-
kerne er det dog langtfra nogen nedslået 
Carsten Marcussen, der som formand for 
Initiativgruppen gør status over forløbet af 
det stort anlagte borgermøde på Houlkær-
skolen 30. januar.
- Selvfølgelig er det da irriterende, at vi nu 
for anden gang må udsætte borgermødet 
med politikerne, men til gengæld synes jeg, 
det var utroligt positivt at opleve det enga-
gement og den  iderigdom, som prægede 
den forudgående workshop.
- Det opvejer næsten skuffelsen over, at 
politikerne blev forhindret, konkluderer 
han.
Omkring 30 inviterede borgere fra Houl-
kær, Overlund og Asmild mødte frem for 
at debattere workshop’ens overordnede 
spørgsmål: Hvem er vi, hvad vil vi og kan 
vi? og yderligere en snes dukkede op for at 
deltage i det åbne borgermøde.
Sammenlignet med i fjor er det noget nær 
en femdobling af mødedeltagelsen, og det 
tager Initiativgruppen som et udtryk for, at 
husstandsomdelingen af de 3500 indby-
delser til arrangementet trods alt ikke har 
været helt forgæves. 

- Deltagerlisten til workshop’en signalerer 
klart, at vi i år har fået kontakt til væsent-
lige grupper i området, som vi ellers ikke 
har haft særlig godt fat i. Lige fra dagple-
jerne over grundejerforeningerne til gym-
nasiet, fremhæver Carsten Marcussen.

Ideer fældet ned på papir
Som et led i workshop’en blev samtlige del-
tagere bedt om at udfylde et stykke papir 
med deres ideer til, hvordan området øst 
for Viborg-søerne kan blive et bedre sted 
at bo.
Disse ideer vil Initiativgruppen nu gå i gang 
med at studere nærmere, og et realistisk 
mål på kort sigt kunne være at få nedsat en 
række lokale interessegrupper til at arbejde 
videre med nogle af de mange ideer, der 
blev lanceret under workshop’en.
Derimod har det lidt længere udsigter med 
at få etableret et formelt, fælles talerør for 
Houlkær-, Overlund- og Asmildområdet.
- Det kræver bl. a. en ændring af vedtæg-
terne for Initiativgruppen Houlkær, og 
sådan noget tager tid, erkender Carsten 
Marcussen.
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Mange konstruktive ideer i spil 
Området øst for Viborg-søerne er nødt til 
at stå bedre sammen, hvis det i den nye 
storkommune skal lykkes at blive hørt af 
politikerne….
Nej, det lokale sammenhold går netop op i 
limningen, hvis området bliver så stort og 
diffust, at en fælles paraplyorganisation 
umuligt kan nå ud i alle afkroge…
Diskussionen bølgede ivrigt frem og tilbage, 
da de 30 workshop-deltagere på Houlkær-
skolen blev delt ud i seks grupper og fik til 
opgave at nedfælde deres fremtidsvisioner 
for lokalsamfundet.
Flere opfordrede til, at der i forlængelse 
af workshop’en nedsættes en række lokale 
interessegrupper, så ”arrangementet ikke 
bare kommer til at stå tilbage som en hyg-
gelig engangsforeteelse”, og rundt omkring 
i grupperne var der almindelig enighed om, 
”at der i hvert fald er idé i at samarbejde 

med den nærmeste grundejerforening” for 
på den måde at sikre, at området kommer 
til at hænge bedre sammen – fysisk og 
mentalt.
Helt konkret annoncerede Bjarne Chri-
stensen fra Viborg Gymnasium og HF, at 
gymnasiet gerne vil åbne sig noget mere i 
forhold til det omgivende lokalsamfund, så 
en bredere kreds eksempelvis kan få glæde 
af gymnasiets gode idrætsfaciliteter.
Derudover lød der fra grupperne forslag 
om:
- bedre trafikforbindelser til midtbyen og 

bedre forhold for de bløde trafikanter
- bedre samarbejde mellem dagplejen og 

børnehaverne i lokalområdet
- badefaciliteter i Granada-skoven og et 

søsportscenter for enden af Nørresø
- flere aktiviteter for områdets unge, så de 

ikke forfalder til at køre knallertræs og 
kaste sten efter køerne på marken ved 
Søbakken

og:
- genetablering af skovlegepladsen i Gra-

nada og badebroen for enden af Nør-
resø.

 Endnu flere ideer må formodes at være 
nedfældet på de stykker papir, som Initi-
ativgruppen Houlkær nu går i gang med 
at nærstudere.

Og så har Initiativgruppen for resten selv 
en idé om at lancere et lokalt debatforum 
på Houlkærportalen, så bysbørnene også 
via nettet kan bidrage med forslag til små 
og store forbedringer i lokalsamfundet.

Uden mad og drikke, duer helten ikke. 
Forud for workshop’en blev deltagerne 
beværtet med en sandwich og en øl eller 
en vand
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Workshop spændte vidt

Kandidater til Initiativpris efterlyses
Kender du en person, som er med til at gøre Houlkær til et endnu bedre sted at bo?
I så fald var det måske en idé at indstille vedkommende til den Initiativpris, som Initiativ-
gruppen Houlkær i 2008 har tænkt sig at uddele for tredje gang.
Prisuddelingen finder sted i forbindelse med Initiativgruppens repræsentantskabsmøde tors-
dag 28. februar, og Initiativgruppen opfordrer kraftigt bysbørnene til – på forhånd - at give 
deres besyv med ved at indstille kandidater, som fortjener et skulderklap for deres indsats 
til gavn for lokalområdet.
Sidste år gik Initiativprisen til Charlotte Lund, som i henved 20 år har været en af drivkræf-
terne bag ”Charlottes Børneklub” på Odshøjvej, og året før var det den tidligere Houlkær 
Nyt-redaktør, Inger Møller, der blev hædret med Initiativprisen.
Forslag til modtagere af dette års Initiativpris kan sendes til Initiativgruppen Houlkærs for-
mand, Carsten Marcussen, Hedelyngen 7, ncm@midtnord.dk

Grundejerforeningerne stod stærkt i bil-
ledet, men også det lokale forenings- og 
institutionsliv var pænt repræsenteret, da 
Initiativgruppen Houlkær sidst i januar 
inviterede til workshop i Kridthuset på 
Houlkærskolen.
I alt var der forhåndstilmeldt små 30 
inter esserede fra Houlkær-, Overlund- og 
Asmild-området. 
De fordelte sig på følgende lokale foreninger 
og institutioner: Houlkær Idrætsforening, 
Houlkær Kirke, Houlkær Skole, Boligsel-
skabet Viborg, Houlkær Hallen, Overlund 
Børnecenter, Børnehaven Løvspring, Viborg 
Gymnasium og HF, FDF Overlund, Koloni-
haveforeningen Hedehaverne, Houlkær 
Salonen, Andelsboligforeningen Søbak-
ken II, Grundejerforeningen Søbakken Øst, 
Grundejerforeningen Gl. Asmild, Grund-
ejerforeningen Kildebakken, Grundejerfor-

eningen Kildevænget, Grundejerforeningen 
Nørresøhaven, Grundejerforeningen Nørre-
søvej Nord, Grundejerforeningen Odshøj, 
Grundejerforeningen Skovbakkevej og 
Grundejerforeningen Spangsbjerg.   

De cirka 30 deltagere i workshop’en blev 
delt op i seks forskellige grupper, og snak-
ken gik lystigt om alt lige fra trafik over 
motion til uvorne knallertbøller.
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Til Houlkærs organisationer, grundejer- og alle andre foreninger, små som store, 
institutioner og virksomheder – kort sagt alle, der har interesse i at bevare og udvikle 
et godt område: Mød op til

Repræsentantskabsmøde i 
Initiativgruppen Houlkær

28. februar kl. 19.00 på Houlkærskolen

og få indflydelse på dit nærområde.

I forbindelse med mødet vil Initiativprisen blive uddelt.

Da Borgermødet d. 30. januar desværre måtte aflyses, forsøges det 
arrangeret efter Repræsentantskabsmødet – se nyt om programmet 

for aftenen i dagspressen og på www.houlkaerportalen.dk
 

Repræsentantskabsmødet afholdes iflg. § 8 i gruppens vedtægter med flg. dagsorden:
Valg af dirigent1. 
Bestyrelsens beretning for årets virksomhed2. 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2007 til godkendelse3. 
Budget for år 20084. 
Ændring af § 5 i vedtægterne for Initiativgruppen Houlkær 5. 
Det foreslås, at Boligselskabet Viborg får fast repræsentant i bestyrelsen på 
linie med skolen, kirken og idrætsforeningen
Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen6. 
Valg af revisor samt revisorsuppleant7. 
Indkomne forslag8. 
Eventuelt9. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være 
formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
Afstemning sker ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har 2 stemmer. Stemmerne 
kan kun komme til udtryk ved fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Formand for bestyrelsen
Carsten Marcussen, Hedelyngen 77
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Motion skal være for alle i Houlkær
Erfaringer fra Houlkærvænget kommer nu også resten af lokalområdet til gode

Et lokalområde, hvor der er motionstilbud 
til alle – lige fra den gangbesværede pen-
sionist med rollator til den 17-årige unger-
svend fyldt med ”krudt”. 
Det kunne meget vel være en karakteristik 
af Houlkær i en ikke alt for fjern fremtid. 
I hvert fald hvis det står til  forebyggel-
seskonsulent Susanne Munk Wilbek, Viborg 
Kommune, og beboerrådgiver Tonie Holm-
berg, Boligselskabet Viborg.
De to har siden efteråret været to af driv-
kræfterne bag motionsinitiativet ”Gang i 
Houlkærvænget”, og nogle af erfaringerne 
herfra håber de nu at kunne udbrede til 
resten af lokalområdet.
Af samme grund var de to sundhedsfor-
kæmpere blandt deltagerne, da Initiativ-
gruppen Houlkær 30. januar inviterede 

til workshop på Houlkærskolen i timerne 
forud for det planlagte borgermødet med 
de lokale politikere.
- Vi har bevidst gået lidt stille med dørene 
i starten, fordi vi gerne ville have tid til at 
lodde behovet, men nu tør vi godt gå et 
skridt videre og udvide motionstilbuddet til 
en bredere kreds i lokalsamfundet.
- Vores erfaring fra Houlkærvænget er, at 
der rundt omkring sidder en række men-
nesker, som lige mangler det sidste skub for 
at komme i gang med at dyrke motion. 
- Mange af dem tror vi, vi kan få aktivite-
ret, ved at vi i Houlkær tænker rammerne 
større, og sender et signal om, at alle kan 
være med – uanset kondital og fysisk for-
måen, fremhæver Susanne Munk Wilbek og 
Tonie Holmberg.

Susanne Munk Wilbek og Tonie Holmberg fotograferet udenfor Aktivitetscenteret, som sand-
synligvis også i fremtiden vil være omdrejningspunktet for ”Gang i Houlkær”-projektet.
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Motionsbanko er et ”hit”
Omdrejningspunktet for projekt ”Gang i 
Houlkærvænget” er en sundhedscafé, som 
holder til i Aktivitetscenteret ved Houlkær 
Kirke.
Her har Houlkærvængets beboere hver 
onsdag eftermiddag kunnet henvende sig 
for at få gode råde om sundhed og motion, 
og på baggrund af cafégæsternes ønsker er 
der i løbet af vinterhalvåret blevet strikket 
en række nye motionstilbud sammen.
Hver mandag eftermiddag er der eksem-
pelvis gymnastik for de over 60-årige. Et 
populært tilbud, som med sine 12-14 del-
tagere allerede er godt på vej til at sprænge 
de fysiske rammer i Aktivitetscenteret.
Onsdag kl. 16 begiver en gruppe af vandre-
glade sig ud på en fælles gåtur med afsæt 
i sundhedscaféen.
En gang om måneden krydres gåturen med 
en gang ”motionsbanko”, som har vist sig 
at være det helt store hit, og onsdag sidst 
på eftermiddagen åbner Houlkærvængets 
to motionsrum for styrketræning og gym-
nastik på tværs af aldersgrænserne.
Aktiviteterne i motionsrummene styres af 
seks lokale instruktører, som i vinterens løb 
er blevet ”uddannet” til det samme, og nye 
tiltag er i støbeskeen, til når vejret i højere 
grad tilgodeser udendørs udfoldelser.
Helt konkret håber de to koordinatorer at 
kunne samle opbakning til en gågruppe for 
rollator-brugere, men aktiviteter som agi-
lity, sommercykling, stavgang, seniordans 
og kroket kunne også meget vel tænkes at 
falde ind under ”Gang i Houlkær”-para-
plyen, nævner Susanne Munk Wilbek.

Ikke på strandhugst
En vigtig pointe er, at de nye, alternative 
motionsaktiviteter ikke er at betragte som 
en trussel mod det etablerede foreningsliv.
- Formålet er på ingen måde at gå på 
strandhugst i fx Houlkær Idrætsforening. 
Tværtimod kan man håbe på, at de nye 
aktiviteter kommer til at fungere som en 
slags fødekæde for det eksisterende idræts-
liv i lokalområdet, pointerer Susanne Munk 
Wilbek. 
Hvad hendes egen rolle bliver i forbindelse 
med de fremtidige ”Gang i Houlkær”-akti-
viteter er endnu uafklaret.
Den oprindelige samarbejdsaftale mellem 
Viborg Kommune og Boligselskabet Viborg 
løber ”kun” frem til 1. april, men det bety-
der på ingen måde, at der skrues ned for de 
sundhedsmæssige ambitioner efter den tid.
- Projektet kører videre. Det er helt sikkert. 
Spørgsmål er bare under hvilken form og i 
hvilket regi, nævner den kommunale fore-
byggelseskonsulent. 
På sigt ligger det i kortene, at Tonie Holm-
berg gradvist skal overtage flere og flere af 
koordineringsopgaverne.
- Projektet har allerede været med til at 
trække sundhedsfremme ind som en vigtig 
del af mit arbejde som beboerrådgiver, og 
den udvikling vil utvivlsomt kun blive for-
stærket i de kommende år.
- I løbet af det seneste halve år har vi fået 
skabt et fundament og udviklet nogle sam-
arbejdsmodeller, som vi forhåbentlig kan 
bygge videre på i fremtiden. Nu handler 
det så bare om at få rammerne fyldt ud 
– og overbevist endnu flere Houlkær-bor-
gere om, at der også er et motionstilbud, 
der henvender sig til dem, påpeger Tonie 
Holmberg.
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”Firkløver” spirer frem på Odshøjvej
Nyt projekt i Houlkær støttes med 800.000 kroner af Integrationsministeriet

At give familier i Houlkær-området med 
etnisk minoritetsbaggrund mulighed for at 
danne stærke netværk i lokalområdet og 
lære den danske kultur og det danske sam-
fund bedre at kende.
Kort fortalt er dét målet med Projekt Fir-
kløver, som midt i januar blev skudt i gang 
med en lille, uhøjtidelig sammenkomst i 
Boligselskabet Viborgs lokaler i Aktivitets-
huset ved Houlkær Kirke.
Projektet, som efter planen skal strække 
sig over to år, støttes med 800.000 kroner 
af Integrationsministeriet, og projektleder 
er Lise Reinholdt, som i forvejen er godt 
kendt med lokalområdet, efter at hun fra 
efteråret 2006 til sommeren 2007 vikari-
erede for beboerrådgiver Tonie Holmberg 
under dennes barselsorlov.
Som barselsvikar i Houlkær var Lise Rein-
holdt bl.a. med til at etablere gruppen 
”Kvinder på tværs af kulturer”. Et flerkul-
turelt forum, hvor danske og udenlandske 
kvinder kunne mødes om forskellige fælles, 
kulturelle aktiviteter – og for at diskutere 
udfra bestemte emner.
Lise Reinholdt blev dog hurtigt opmærk-
som på, at der var en række indvandrer-
kvinder i området, som ikke passede ind 
i kvindegruppen. Dels fordi deres dansk-
kundskaber ofte var for mangelfulde, dels 
fordi de havde lyst til at være sammen om 
mere praktiske aktiviteter. 
Deraf opstod ideen om at etablere et lokalt 
aktivitets- og mødested, hvor kvinderne 
gennem en række – fortrinsvis praktiske - 

gøremål kunne få mulighed for at komme 
ud blandt andre – og derved blive bedre 
rustet til at være aktive medspillere i det 
danske samfund.

Nye tider
Forudsætningerne har dog tydeligvis 
ændret sig, siden Lise Reinholdt for et års 
tid siden satte sig ned og søgte Integra-
tionsministeriet om støtte til ”Projekt Fir-
kløver”.
Det kunne projektlederen klart konstatere, 
da hun først i januar gik rundt i Houlkær-
vænget og Houlkærparken for at omdele 
foldere om initiativet.
- I alt var jeg vel i kontakt med nogle og 
80 familier fra bl. a. Vietnam, Sri Lanka, 
Tyrkiet, Somalia, Congo og Bosnien.
- Alle steder fik jeg en venlig modtagelse 
– men samtidig blev jeg også klar over, at 
rigtig mange indvandrerkvinder i løbet af 
det seneste år er kommet i arbejde – eller i 
gang med en uddannelse. 
- Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er 
det naturligvis positivt, men for ”Projekt 
Firkløver” betyder det formentlig, at der er 
nogle ting, jeg ret hurtigt bliver nødt til at 
revidere.
- Projektet var oprindelig baseret på, at 
hovedparten af aktiviteterne skulle foregå 
i dagtimerne, men noget kunne tyde på, 
at behovet måske i virkeligheden er mindst 
lige så stort om aftenen og i weekenderne, 
konstaterer Lise Reinholdt.
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Mad og sundhed i fokus 
Houlkærs nye aktivitets- og mødested for 
kvinder med anden etnisk baggrund end 
dansk er som udgangspunkt åbent fra kl. 
12-16 tirsdag eftermiddag og fra klokken 9 
til 13 om torsdagen. 
I disse tidsrum er det bl. a. planen at delta-
gerne i projektet skal kunne:
- blive bedre til dansk
- sy tøj til sig selv og børnene
- lære at bruge en computer
- deltage i forskellige motionsaktiviteter 
- komme med på ture ud af huset
- lære noget om det danske samfund
- lære nye mennesker at kende
og 
- være med i et fællesskab og hyggeligt 
samvær
Et af de første, konkrete kursustilbud er et 
madlavningskursus under titlen ”Sundhed 
for dig og din familie”. 
Kurset ledes af Annelise Østergaard, og i 
første omgang er det hovedsageligt dansk 
mad, der vil stå på menuen.
- Men på længere sigt er ideen, at der også 
skal laves udenlandsk mad, og at kvinderne 
på madholdet på skift skal fungere som 
undervisere, forklarer Lise Reinholdt. 
Et andet af Projekt Firkløvers ”åbningstil-
bud” er et kursus i ”Sundhed, sygdom og 
livsstil” under ledelse af sundhedsplejerske 
Anne Sophie Krøyer. Dette kursus afvikles 
over tre dage: 31. januar, 7. februar og 14. 
februar. 
Efter den tid vil det i høj grad være op til 
målgruppen selv, hvilke kurser ”Projekt Fir-
kløver” skal udbyde.  
Vel at mærke under den forudsætning, 
at der gerne skal kunne skaffes frivillige 
undervisere til formålet.

- Jeg forestiller mig, at der i løbet af pro-
jektperioden skal være mindst seks frivillige 
tilknyttet projektet igennem kortere eller 
længere tid, og allerede nu vil jeg gerne 
høre fra frivillige, der kunne tænke sig at 
være behjælpelige med kurser i syning, 
håndarbejde, dans og bevægelse samt edb 
på begynderniveau, nævner Lise Rein-
holdt.  
Målsætningen er, at der efter det første år 
skal være minimum 25 kvinder, som mere 
eller mindre fast gør brug af Projekt Firklø-
vers aktivitetstilbud. 

Ikke det eneste projekt
Projekt Firkløver er i øvrigt ikke det eneste 
nye integrationsprojekt, der kommer til at 
stå sin prøve i Houlkær i 2008.

Lan fra Vietnam og Rani fra Sri Lanka i gang 
ved symaskinerne i Projekt ”Firkløver”.
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Sideløbende med kvindeprojektet i Aktivi-
tetshuset er en række lokale kræfter i fuld 
gang med at støbe fundamentet for ”Pro-
jekt Springbrædtet”, et 2-årigt projekt, der 
primært retter sig mod områdets børn og 
unge.
Hovedsigtet med projektet er at få flere børn 
og voksne med en anden etnisk baggrund 
end dansk sluset ind i idræts- og forenings-
livet som medlemmer og som frivillige, og 
til at føre visionerne ud i livet er der nedsat 
en styregruppe bestående af Anders Mark 
(Fritidsgården), Ole Birch (Houlkærskolen), 
Payman Luo (Viborg Kommunes Børne- 
og Ungeforvaltning),  Finn Højly Bugge 
(Houlkærskolen), Henning Bruun-Schmidt 
(Houlkær Idrætsforening), samt Gunnar 

Grangaard, John Jansson og Tonie Holm-
berg (Boligselskabet Viborg).
Rent økonomisk har Integrationsministeriet 
bidraget til projektet med 400.000 kroner. 
Viborg Kommune har bevilget 150.000 
kroner, og Boligselskabet Viborg støtter 
projektet med 100.000 kroner.
Et af de første konkrete tiltag i forbindelse 
med projektet bliver at få ansat en projekt-
medarbejder, der i det daglige får base på 
Boligselskabet Viborgs områdekontor, Ods-
højvej 5B.
Når det er sket – og når projektet i det hele 
taget er blevet mere konkret - agter Houl-
kær Nyt-redaktionen at vende tilbage til 
sagen.

Vil du give en hånd?
Kiosken i Kildehaven søger frivillige hjælpere

Vi tilbyder en hyggelig atmosfære
at blive en del af et dejligt team

plads til dine ideer
Kioskvagt hver 14. dag fra ca. 9.45 - 11.45 

ønsker du en vagt om ugen er det bare et plus ekstra

Kontakt os i kiosken eller via Gudrun Rasmussen på tlf: 87 25 29 99
for en hyggelig og uforpligtende snak

Vi har blot et krav: GODT HUMØR

Vi glæder os til at høre fra dig
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Lektiecafé med vokseværk
Ni frivillige giver på skift flygtninge en hånd med hjemmearbejdet 

- Jeg er oprindelig uddannet som hushold-
ningslærer. I mange år har jeg arbejdet som 
lægesekretær, men jeg har aldrig haft et 
”job” så spændende som det her….
Efterlønsmodtager Annelise Østergaard 
klarer op i et stort smil, mens hun går og 
rydder op efter dagens undervisning i lek-
tiecaféen på Houlkær Bibliotek.
De forudgående to timers frivillige indsats 
kunne ellers godt give én og anden sved på 
panden. Normalt er de op til seks ”hjæl-
pelærere” til at guide lektiecaféens gæster 
gennem ugens hjemmeopgaver, men denne 
tirsdag var personalenormeringen noget 

mere beskeden: Tre frivillige seniorer til en 
halv snes videbegærlige unge mennesker af 
udenlandsk herkomst.
- Sådan en dag kan det godt være hårdt 
at skulle omstille sit hoved fra dansk på 4. 
klasse-niveau det ene øjeblik til matema-
tik på gymnasieniveau det næste øjeblik, 
men ingen af os er forpligtede ud over vore 
evner, og alle forsøger vi at hjælpe, så godt 
som vi nu formår, forklarer Tove Rasmus-
sen, der som tidligere lærer på Houlkær-
skolen har været med i lektiecaféen lige fra 
starten for to-tre år siden. 

Vel er det hyggeligt at være hjælpelærer i lektiecaféen, men det er så langtfra nogen lob-
betjans. Her er det Annelise Østergaard, som er i gang med at guide tre af cafegæsterne 
gennem ugens hjemmeopgaver. 
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En solstrålehistorie
Bag det lokale tilbud om lektiehjælp til 
elever med udenlandsk baggrund står 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i 
Viborg – og at caféen holder til på biblio-
teket - og ikke på Houlkærskolen – er helt 
bevidst.
- Børnene har godt af at komme lidt væk 
fra skolen, og for biblioteket er lektiecaféen 
en mulighed for at komme i kontakt med 
en brugergruppe, som måske ellers ikke i 
samme omfang ville benytte sig af biblio-
tekets forskellige tilbud, fremhæver Tove 
Rasmussen.
Kendsgerningen er, at lektiecaféen på Houl-
kær Bibliotek må betegnes som lidt af en 
solstrålehistorie. Tilstrømningen til caféen 
har været støt stigende igennem de snart 
tre sæsoner, tilbuddet har eksisteret, og i 
tak med at elevgrundlaget er steget, har 
det løbende været påkrævet at rekruttere 
nye hjælpelærere.
- Heldigvis har det indtil videre ikke været 
det store problem at finde nye frivillige, 
men vi kunne stadig godt bruge en ekstra 
matematik-kyndig til at hjælpe med mate-
matik på et lidt højere niveau, påpeger 
Tove Rasmussen.
Alt i alt råder lektiecaféen i øjeblikket over 
en fast stab på ni frivillige hjælpere, som på 
skift sørger for at bemande caféen tirsdag 
og torsdag eftermiddag.
Eleverne kommer fortrinsvis fra Houlkær-
skolen, men elevflokken tæller også voksne 
flygtninge og indvandrere som eksempelvis 
Leila Omer.
Hun er mor til fem små piger og i øjeblikket 
i praktik som social- og sundhedsassistent 
på Overlundgården.

Her skal hun bl. a. føre logbog – en opgave, 
som hun er glad for at kunne hente hjælp 
til i lektiecaféen. Og også på sine døtres 
vegne er Leila Omer taknemmelig for det 
tilbud, som lektiehjælpen på Houlkær Bib-
liotek repræsenterer.
- Jeg kan så nogenlunde selv bistå med 
matematikken, men jeg kan ikke hjælpe 
min datter med dansk. Derfor er det rart, at 
jeg i stedet kan sende hende herover i lek-
tiecaféen, hvis der er en opgave, hun ikke 
rigtig kan finde ud af, nævner hun.

Konkret opgave
Netop dét, at opgaven er så konkret, er 
også noget af dét, de frivillige fremhæver 
som en af styrkerne ved lektiehjælpen.
- Som danskere kan vi nok ikke sige os fri 
for at lide af en vis berøringsangst i for-
hold til flygtninge og indvandrere, men 
i lektiecaféen er det nemt at få etableret 
kontakt. Lektiehjælpen er et konkret behov, 
de har – og det kan vi som frivillige hjælpe 
dem med at få opfyldt, nævner Tove Ras-
mussen.
Udbyttet af samværet omkring lektierne er 
dog i høj grad gensidigt, skynder Annelise 
Østergaard sig at tilføje.
- Personligt har jeg i hvert fald via mit 
arbejde her i lektiecaféen fået et langt mere 
nuanceret syn på, hvad det vil sige at være 
nydansker.
- Og efterhånden tror jeg slet ikke, jeg ville 
kunne undvære de to ugentlige eftermid-
dage på biblioteket. Jeg glæder mig hver 
gang, jeg skal herhen, understreger hun.
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Butiksrådet i SuperBrugsen 
søger medlemmer

Hvis du altså ikke er ligeglad

SuperBrugsen i Houlkær har et butiksråd, 
der fungerer som bindeled mellem udde-
leren og medlemmerne. I butiksrådet er vi 
rigtig glade for vores lokale butik, og den 
medvind som den har fået på det seneste. 
Der er blevet moderniseret både indendørs 
og udendørs, og kunderne strømmer til. 
Samtidigt sørger de gode medarbejdere i 
butikken for at kunderne får en god betje-
ning og en god oplevelse i butikken.

Men ingen er jo perfekte, og vores hold-
ninger og behov ændrer sig jo hele tiden. 
Her spiller butiksrådet en stor rolle. Hvis 
serviceniveauet skal forbedres, så har vi 
brug for at vide hvor skoen trykker. Derfor 
er et par repræsentanter fra butiksrådet at 
træffe i butikken ca. hver anden måned. 
Vi står ofte klar med en kop kaffe eller et 
glas økologisk øl eller saftevand. Ved de 
lejligheder er I som kunder og medlemmer 
meget velkomne til at komme med jeres 
meninger om Brugsen. Det har vi brug for, 
hvis det skal blive bedre.

I butikrådet har vi hele tiden brug for nyt 
blod, så vi ikke kører for fast i de gamle 
riller. Du er derfor meget velkommen til at 
stille op til butiksrådet. Det er bestemt ikke 
nogen uoverkommelig opgave. Vi holder 
6-7 møder om året, hvor vi drøfter den 
aktuelle situation i butikken og planer og 

ideer for fremtiden. Vi har en rigtig god 
dialog i butikrådet og kommer også rundt 
omkring meget andet end blot SuperBrug-
sen og FDB. Et fast punkt på dagsordenen 
er ”ris og ros”, hvor vore og kundernes 
oplevelser i butikken drøftes. Her snakker 
vi naturligvis også om, hvordan servicen i 
butikken kan forbedres.

Skulle det være noget for dig, så mød op til 
Årsmødet, som finder sted den 4. marts kl. 
19.00 i Houlkærkirkens mødelokaler. Gratis 
adgangskort kan afhentes i butikken i peri-
oden op til årsmødet. Du kan også kon-
takte uddeleren eller en af medlemmerne 
i butiksrådet.

Butiksrådet for SuperBrugsen har for nuvæ-
rende følgende sammensætning: Jørgen 
E. Olesen (formand), Jørgen Ledet (næst-
formand), Lene Nielsen (sekretær), Klaus 
Madsen (medlemsvalgt) og Inger Stephan-
sen (medarbejderrepræsentant). Jørgen E. 
Olesen kan kontaktes på tlf. 86675831.
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Årsmøde i SuperBrugsen Houlkær
Lidt ud over det sædvanlige: Tirsdag den 4. marts kl. 19.00 i Houlkær kirkes mødelokaler

Skal vi lægge vægt på miljøet og klimaet 
når vi handler ind? Kan maden samtidigt 
være af god kvalitet og til den rette pris? 
Mangler der økologiske produkter på hyl-
derne? Det er nogle af de spørgsmål, som 
butiksrådet for SuperBrugsen i Houlkær 
gerne vil diskutere med de fremmødte på 
årsmødet i SuperBrugsen.

Årsmødet er også det sted, hvor du har 
mulighed for at få indflydelse på din lokale 
butik. Efter årsmødet vil der være en let 
anretning og banko med rækkegevinster, 
pladegevinster og masser af sidegevinster 
(til begge sider). Mød op og få en givtig og 
glad aften.
Gratis adgangskort kan afhentes i Super-
Brugsen.

Viborg Gymnasium og Hf
Præsentation af skolen og orientering om både gymnasie- og hf-uddannelserne.

Der afholdes et særligt åbent hus for efterskolelever

lørdag 23. februar 2008 kl.10.30-13.00

Viborg Gymnasium og HF
Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg

8667 1533  Hjemmeside: www.vghf.dk

Hedehaverne v. Nordre Ringvej
Kolonihaver udlejes

Henvendelse:  Formand Per Pedersen, tlf. 61671571
Eller  Kasserer Karla Pedersen, Fristruphøjvej 26, tlf. 86673364 
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Der er for øjeblikket en enorm stor inter-
esse for krimigenren, og der opklares mord 
og andre forbrydelser i en lind strøm i de 
danske lænestole. Selv om de populære for-
fatteres bøger anskaffes i stort eksemplar-
tal på bibliotekerne, kan der alligevel være 
lang ventetid på de titler, som alle gerne 
vil læse. På det seneste har Stieg Larssons 
trilogi: Mænd der hader kvinder, Pigen 
der legede med ilden og Luftkastellet der 
blev sprængt været placeret i toppen af 
reserveringskøen i en lang periode. 
Mange kommer – næsten fortvivlede – 
og spørger, hvad de nu skal læse efter at 
have slugt Stieg Larssons bøger. Der er jo 
desværre kun udkommet de tre bøger af 
forfatteren, som døde i 2004, inden udgi-
velsen af den første roman i trilogien. Han 
nåede at skrive dele af et manuskript til 
en ny roman, som arvingerne nu slås om, 
men om den nogensinde vil blive skrevet 
færdig og udgivet er uvist. Det er lidt svært 
at pege på forfattere, som skriver i en stil, 
der ligner Stieg Larssons, men et bud kan 
være den franske forfatter Jean-Christophe 
Grangé, som har fået udgivet fire romaner 
på dansk. Der er derimod mange andre 
skandinaviske forfattere, som beskæftiger 
sig med nogle af de samme temaer, som 
Stieg Larsson, og som skriver samfundskri-
tiske krimier.

Arne Dahl er en anden af de meget popu-
lære krimiforfattere. Navnet er et pseudo-
nym for journalist Jan Arnald, som også har 
skrevet romaner i andre genrer. Arne Dahl-
krimierne blev lige fra starten bestsellere, 

Førstehjælp til krimilæsere
og serien består indtil nu af ni romaner: 
Misterioso (DK 2001), Ondt blod (2002), 
Op til toppen af bjerget (2002), Europa 
blues (2003), Vældige vande (2004), En 
skærsommernatsdrøm (2004), Dødsmesse 
(2005), Mørketal (2006) og Efterskælv 
(2007). Romanerne er skrevet i Sjövall/
Wahlöö-stilen med et team af politifolk og 
en god portion skandinavisk samfundskri-
tik, men tempoet er mere amerikansk og 
”velsmurt”. Når man har læst sig gennem 
serien, kan man fx gå videre med forfattere 
som Arnaldur Indridason, Åke Edwarsson, 
Jan Guillou og Henning Mankell.

Krimielskere kan hente mange flere ideer på 
www.krimisiden.dk, som skrives og redi-
geres af inkarnerede, krimilæsende biblio-
tekarer. Her kan man læse om forfatterne, 
genrer, anbefalinger, uddybende artikler og 
få forslag til hvilke forfattere, der ligner ens 
yndlingsforfattere. 

Man vil også kunne læse mere om den 
store årlige begivenhed Krimimessen, som 
holdes i weekenden 5. – 6. april, og stedet 
er - selvfølgelig – det gamle Statsfængsel 
i Horsens!

Kirsten Nørgaard
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Marilynne Robinsons roman 
”Gilead” vakte stor opsigt, da 
den udkom i 2004, og bogen 
blev året efter tildelt den pre-
stigefyldte Pulitzerpris i USA.
Også i Danmark fik bogen 
overstrømmende anmeldelser: 
”Hver sætning er så smuk som 
en salme”, skrev en anmelder.

Flemming Kloster Poulsen 
genfortæller dele af bogen 
om pastor John Ames, som 
er blevet far i en sen alder. 
Romanen er formet som et 
lang brev til den søn, som den aldrende 
mand ved, at han ikke vil se vokse op. Han 
fortæller om slægten, om tilværelsen i lil-
lebyen i Iowa og om sine egne meninger 
om tilværelsen, der snart er ovre.

Litteraturaften
med sognepræst Flemming Kloster Poulsen 

onsdag d. 12. marts kl. 19.30 i Houlkær Kirke

Bogen berører en række 
væsentlige temaer, som Flem-
ming Kloster Poulsen vil 
reflektere over og kommen-
tere: far/søn-forholdet, kær-
lighedsforholdet mellem den 
ældre mand og hans unge 
hustru, bogens præstebillede, 
kristendom/tro og ikke mindst 
tilgivelse og forsoning.

Flemming Kloster Poulsen er 
cand. teol. og sognepræst ved 
Sct. Mortens Kirke i Randers.

Litteraturaftenen er arrangeret i et samar-
bejde mellem Houlkær Kirke og Houlkær 
Bibliotek, og bogen kan naturligvis lånes 
på biblioteket.

Bogbyttedag på Houlkær Bibliotek 
- lørdag d. 23. februar kl. 10.00 – 13.30

Traditionen tro holdes der Bogbyttedag i februar. 
Konceptet for Bogbyttedagen er en læser-til-sæser formidling af brugte bøger. Bibliotekets 
rolle er blot at tage imod og opbevare de afleverede bøger, som lægges frem på Bogbyt-
tedagen. Man kan løbende aflevere de bøger, som man ikke mere ønsker at have stående på 
reolen, så andre kan få glæde af dem.
Der er allerede nu blevet afleveret mange pæne bøger, der søger nye ejere. Som sædvanligt 
er langt størstedelen romaner for voksne – også en del på engelsk og tysk, mens der ikke er 
så mange fagbøger og kun få bøger for børn. 
Bogbyttedagen holdes i bibliotekets mødelokale.
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Forleden var der 100 dages fest i Myretuen. 
Festen markerer, at vi nu er midt i skole-
året.

Hidtil har der været tale om et skoleår, med 
megen debat om skoleområdet.
Skolestrukturen har været gennem en 
meget følelsesladet debat som følge af sko-
lenedlæggelser m.m.  Houlkærskolen har 
ikke været et led i denne debat, da skolen 
har en ideel størrelse både, hvad klassestør-
relse og økonomi angår.

På specialområdet, hvor vi har ansvaret for 
Smediegård og indskolingsgrupperne inden 
for det såkaldte SE-område, (børn med 
sociale og emotionelle vanskeligheder), har 
der været megen debat på baggrund af et 
forslag om, at samle SE-børnene i kommu-
nen på den snart nedlagte Vammen skole. 
Der har været en stærk reaktion mod dette 
forslag fra såvel personale som skolebesty-
relse.
Forslaget er nu opgivet. Smediegård vil 
fortsat have til huse i de nuværende byg-
ninger. Fra 01.08.08 overgår ansvaret for 
Smediegård og indskolingsgrupperne til 
ledelsen på Sct. Mikkelskolen i Almind.

I denne tid arbejdes med at fastlægge den 
kommende ledelsesstruktur på skolerne. 
Det er tanken at ledelsen skal opdeles i en 
pædagogisk del og en administrativ del.
Skoleinspektøren vil fortsat være den øverst 
ansvarlige på skolen, medens afdelingsle-
dere vil have ansvar for henholdsvis det 

Nyt fra skolen

administrative arbejde og den pædagogi-
ske del. På Houlkærskolen har vi foretaget 
denne opdeling for få år siden.

På det økonomiske område er harmonise-
ringen mellem de kommuner, der nu udgør 
Viborg Kommune ved at være tilende-
bragt.

Skolebestyrelsen har udformet et trivsels-
sæt for skolen. I stedet for at udforme 
ordensregler er der udformet et trivsels-
sæt, der opregner hvilke forudsætninger, 
der skal være til stede for god trivsel. Her 
tænkes på fravær af mobning, god sprog-
brug, hensynsfuld adfærd, tryghed m.m.
Forleden var medlemmerne af forældre-
rådene i de enkelte klasser indkaldt til et 
fællesmøde for at drøfte indholdet i triv-
selssættet. Forældrene skulle prioritere i 
forhold til, hvad der var de vigtigste forud-
sætninger for god trivsel og dermed en god 
baggrund for undervisningen.
Mødedeltagerne havde fokus på fravær 
af mobning, tryghed, god sprogbrug, tæt 
samarbejde mellem skole og hjem og god 
faglighed.

Skolen er i gang med et generationsskifte, 
personalemæssigt. En del lærere, som har 
tjent skolen i mange år, er fratrådt inden 
for de seneste 3-4 år. De fratrådte lærere 
kommer fortsat på skolen 1 gang om måne-
den, da de har dannet en ”pensionistklub”. 
Udover, at mødes over et let måltid indgår 
også en orientering om, hvad der sker på 
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skolen. Det er meget glædeligt en gang 
om måneden at få besøg af lærere, der har 
tjent skolen godt gennem mange år.

De seneste tal for indskrivning af børn til 
børnehaveklasserne for næste skoleår viser, 
at vi får 3 klasser med 22-23 børn i hver 
klasse. Tallet kan stadigvæk ændre sig på 
grund af til- og fraflytning.

På skolen blev i foråret opsat videoover-
vågning af skolens bygninger, da vi herved 
ville undgå at skulle afholde udgifter til 
hærværk fx i form af rudeknusning, ind-
brud m.m.
Vi kan konstatere, at overvågningen har 
haft den ønskede effekt, da der ikke har 

været nævneværdig hærværk siden opsæt-
ningen.

Elever fra 8.årg., som er medlem af skole-
patruljen, har været på en skitur for kort tid 
siden. Turen er en belønning for elevernes 
indsats som skolepatrulje.
Skolepatruljen står hver morgen ved rund-
kørslen ud for skolen. Patruljen er bevaret, 
selv om der nu er etableret en tunnel under 
Skaldehøjvej.
Tunnelen bruges endnu kun i beskedent 
omfang. Skolepatruljen vil indtil videre 
være i funktion. Det er dog et håb, at tun-
nelen kan overflødiggøre skolepatruljen.

Ole Birch
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Sådan holder vi ”grøn vinter” i 
Houlkær SFO

Vi er endnu ikke blevet klogere…………..! 
Hvert år, når vi begynder at tænke i vinter 
aktiviteter, planlægger vi, som om det 
vælter ned med sne i januar. Og det gør 
det næsten aldrig. Vi er til gengæld blevet 
rigtig gode til at ”sadle om”. Og hvad er 
det så, man kan lave henover sådan en 
”grøn vinter”?  Som det kan ses på èt af 
billederne, er det rigtig godt at øve sig i at 
hoppe i sjippetov, når der ikke er sne i sko-
legården. Man kan også bygge de herligste 
sandtunneller, som billedet på forrige side. 
I skrivende stund, er vi i færd med at for-
berede en Bedsteforældredag. Der er rigtig 
mange bedsteforældre, der har tilmeldt 
sig arrangementet. Man får mulighed for 

at pynte et fastelavnsris sammen med sit 
barnebarn, og nyde en fastelavnsbolle og 
en kop kaffe i cafèen. Få dage efter Bed-
steforældredagen er det fastelavn. Faste-
lavnsfesten er en fælles skole / SfO - fest, 
som bliver holdt med  tøndenedslagning, 
udklædning, sanglege. Vi får også fortalt 
hvad fastelavn egentlig er for noget. Vi skal 
lave alt hvad der hører til en rigtig faste-
lavnsfest. Joh……. Hvid eller grøn vinter, vi 
hygger os lige godt.

På vegne af personalet 
i Houlkær SFO

Agnes Hahn.
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Det sker/skete på Fritidsgården…..
børnene fortæller:

Scenen er Fin
Den 29. november år 2007 afholdte Fri-
tidsgården for første gang ”Scenen er Fin”. 
Børn og unge fra klubben optrådte for for-
ældre og familie med sang, dans, sketch og 
rockmusik, de havde øvet sig på gennem 
længere tid og var meget spændte. Den 
store aften var kædet sammen af Anders, 
der friskt bekendtgjorde de forskellige ind-
slag i løbet af aftenen.
Det var så stor en SUCCES, at det er menin-
gen, det skal blive en tradition - at vi en 
gang om året vil afholde ”Scenen er Fin” 
på Fritidsgården. Om formen så bliver helt 
magen til, vides ikke endnu.
Vi vil gerne her takke for den kæmpe inter-
esse, der var for projektet fra forældres og 
familiernes side. Vi ved også, at børnene 
syntes det var dejligt, at der var så stort et 
publikum til deres optræden.

Her er et par reaktioner fra børnene som 
de selv har skrevet:

Jeg syntes at ”Scenen er Fin”, har været 
meget sjov for mig at være med i. Det 
var sjov at synge foran publikum. Jeg fik 
mange gode oplevelser ved at være med. 
Jeg lærte at synge bedre. Jeg lærte at spille 
på et nyt instrument. Nemlig en Kasu. Jeg 
syntes at det var et godt arrangement.

Shirley 5. klasse

Jeg syntes at det var rigtig sjovt at være 
med i ”Scenen er Fin”. Det har givet mig 
mere mod til at op træde foran publikum. 
Det var også rigtig sjovt at danse sammen 
med Line fra min klasse. Det var en blan-
ding af showdance og rock´n roll. Det var 
super fedt!!!

Louise 5. klasse
                                                                                                                                                      
                                                                                                  

Scenen er Fin: Julie R. L., Emma, Julie Q og Jeppe
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- Man får fede eventyr og man bliver en del 
af et fællesskab. Du får viden om middelal-
deren og du træder ind i en ny verden som 
en anden person. Du lærer at indleve dig i 
et nyt samfund, hvor det er op til dig, om 
du vil gøre en forskel. Du skaber din egen 
”ingame” person og du kan give ham evner 
og magiske kræfter. Træd frem og vis du 
har det, der mangler.
- Du får muligheden for at være sammen 
med dine venner, i stedet for at sidde der-
hjemme foran computerskærmen.
- Mange har den fordom, at rollespil er 
for komplette nørder, hjernedøde børn og 
meningsløse voksne!! NEJ det er det ikke 
- det er for dem, der gider at være med i 
et fællesskab og være med til at skabe en 
historie og gøre den levende.

En lille historie om den korteste rege-
ringstid i rollespillet på Fritidsgårdens 
historie:
Engang for ikke så forfærdeligt længe 
siden, var der en halv Ork, han havde døbt 
sig selv ”Brótàlis”. Han var kommet til 
magten via snyd og forræderi, hans led-
sagere var blevet behandlet som skidt, det 
betød at han ville overtage den fulde magt, 
alle hans soldater var troppet frem. Byen 
han ville invadere tog det nu meget roligt. 
De vidste at de kunne få Brótàlisses mænd 
med sig. Og ganske rigtigt, da Brótàlis 
blæser til angreb, bliver han nedslagtet af 
sine egne mænd.
Her har du eksemplet, magt er fedt at have, 
men bruger du den dårligt, ender du med 
at stå alene. Vis dig som en holdspiller.

Kaare og Tobias 

Rollespil – I den Mørke Skov
Hvorfor er rollespil fedt?

Scenen er Fin: René, Jeppe og Kaare



25

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

Motions Dame Håndbold
Vi træner i Houlkærhallen:

hver Søndag kl. 20.00 – 21.30

Skulle dette have din interesse, er du meget velkommen til at møde op.
Nærmere information kan fås hos Marianne Bonne 86 67 17 66.

Marianne Bonne, Håndboldafdelingen

Houlkær IF oldboys Fodboldhold
- Mangler spillere til den kommende sæson…

Er du fyldt 32 og har lyst til at få gang i benene igen … 
så er det DIG, vi mangler på vores hold.

Det er uden betydning, hvor længe det er siden du sidst har spillet – hvis bare du har 
lysten til at komme i gang!! Kontakt Jesper Henriksen på telefon 86675420 eller på mail 

jbhenriksen@mail.tele.dk for nærmere information.

Generalforsamling i HIF´s Venner
HIF´s Venner indbyder hermed til generalforsamling

torsdag den 21. februar 2008 kl.19.00 i Hallen.

Dagsorden:  Valg af dirigent
  Formandens beretning
  Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette
  Indkomne forslag
  Valg til bestyrelsen
  Valg af revisor
  Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen er HIF´s Venner vært ved en let anretning.

Bestyrelsen
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Nyt fra Viborg Basket HIF
Basket er inde i en rigtig god udvikling 
med stor tilgang af spillere, især  i ung-
domsafdelingen. Vi har i denne sæson et 
herrehold, der spiller turnering i DBBF, 
mens vore minier/drenge og piger/dame-
hold deltager i stævner i DGI regi. Når de er 
afsted, har de mulighed for på én søndag 
at spille mod flere hold. På den måde har 
det fungeret nogle år til alles tilfredshed. 
Ikke mindst forældrenes - da der bliver 
langt færre køredage og kortere distancer.

Træningen foregår om mandagen i Houl-
kærhallen og om onsdagen i Katedralsko-
lens hal. For interesserede kan jeg henvise 
til HIF's hjemmeside for yderligere oplys-
ninger.

I løbet af en sæson - vi spiller både efterår 
og forår - har vi flere arrangementer . 
Sidste træningsaften i 2007 var Viborg 
Basket HIF, endnu en gang, værter for en 
juleturnering, som vi inviterer søskende, 
kærester og forældre til at deltage i. Det 
blev som sædvanlig et tilløbsstykke.  Der 
blev spillet på mixede hold på tre baner, og 
der blev “gået til den” af såvel spillere, som 
af de mere ukyndige. Mange gode sponsor-
gaver blev uddelt og afslutningsvis blev der 
dystet i en spændende straffekastkonkur-
rence om 2 juletræer.
Den hyggelige aften sluttede med glögg og 
æbleskiver til de ca 80 gæster i cafeteriet. 

Fastelavnssøndag var vi - for snart 20. 
gang - værter ved et stort DGI-basket-
stævne med 35 tilmeldte hold fra en stor 
del af Jylland. Her måtte vi foruden Hallen 
også tage Amtsgymnasiets hal og sal samt 
Houlkærskolens sal i brug.

For os bliver det også spændende om 
dameholdet er så heldige, at de nye spil-
lerdragter, som  arkitektfirmaet Quattro har 
sponsoreret, når at blive leveret.
Når de er i hus, har alle hold nye spiller-
dragter takket være sponsorerne Quattro 
A/S og Høreklinikken i Skive.
Vi er også på den måde inde i en god peri-
ode.  På trapperne er shootingshirts til alle 
klubbens spillere sponsoreret af PE Pro-
grammering.

Økonomisk vejrer vi morgenluft, idet én 
af vore meget ihærdige trænere har fået 
stablet en stærk støtteforening af lokale 
erhvervsdrivende på benene.

Annette Simonsen
Viborg Basket HIF

Årsmøde i klublokalet 

mandag 3. marts 2008 

 Velkommen.
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5 dages arbejdsuge for præster
Som man har kunnet læse i dagspressen, indgår præsterne i Viborg og omegn i en to-årig 
forsøgsordning, hvor man arbejder 5 dage i ugen og har en fri-weekend om måneden. 
Formålet er at skabe bedre arbejdsforhold, så præsterne får større arbejdsglæde og mindre 
stress. Stort set det samme arbejde vil blive udført, men nu bedre tilrettelagt i forhold til 
familie- og fritidsliv.
I Houlkær har vi valgt at indrette os således, at begge præster har fast fridag om mandagen. 
Hvis man har akut brug for at tale med en præst, kan man om mandagen få fat på den 
vagthavende præst i Viborg domprovsti ved at ringe 7022 0303. Derudover har en af os fri 
enten fredag eller lørdag: Den præst, der har søndagens gudstjeneste, har fri fredag, den 
anden præst lørdag.  
Vi tror på, at denne ordning vil medføre minimale gener for folk i sognet.

Karsten Høgild, Lotte Martin Jensen 

Nye åbningstider på kirkekontoret
Efter beslutning i menighedsrådet er kirkekontoret fra og med 1. marts lukket om man-
dagen. Dette skyldes dels, at begge vore præster har fast fridag mandag, og dels at der 
normalt sker meget lidt i huset denne dag. Kirkekontorets åbningstid er herefter tirsdag til 
fredag kl. 9.00 - 13.00. Hertil kan rettes henvendelser om kirkelige handlinger: Fødsel, dåb, 
bryllup, bisættelse og begravelser samt administrative forespørgsler om attester, navneæn-
dringer mv. 

I akutte situationer fx i forbindelse med dødsfald kan kirkens præster kontaktes således 
uden for kontortid: Lotte Martin Jensen tlf: 86 67 44 43 og Karsten Høgild tlf: 86 67 22 
99. På mandage kan provstiets vagthavende præst eventuelt kontaktes på tlf: 70 22 03 03

 
Carsten Marcussen 

fmd. Houlkær Menighedsråd 

Morgensang
OBS! Hver fredag kl. 10.00 er der morgensang i kirken 

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

Sogneeftermiddage 
Torsdag den 28. februar kl. 14.30
”Så syng da Danmark, lad hjertet tale”.
I anledning af ”Sangens år” holder kirkens organist, Signe Buch Ladehoff, en eftermiddag 
hvor hun vil præsentere os for udvalgte sange fra den nyligt udkomne højskolesangbog, og 
vi vil sammen synge nogle af disse mange vidunderlige sange. 

Torsdag den 27. marts kl. 14.30
”Livet er ikke en strøgtur” – damebrevkasser gennem 75 år.
ved Højskolelærer Lisbeth Filtenborg fra Nørre Nissum
Med udgangspunkt i citater fra store toneangivende danske forfattere gennem det 20. årh. 
som blandt andre Johannes V. Jensen og søsteren Thit Jensen tegnes et portræt af tiden 
og tidens problemstillinger.

Sogneaftener

Onsdag den 12. marts kl. 19.30 i Houlkær kirkes mødelokaler
Om bogen ”Gilead”, fællesmøde med biblioteket ved sognepræst Flemming Kloster Poulsen 
fra Randers.
Kirken og Biblioteket i Houlkær indbyder Houlkær områdets beboere til et aftenmøde i 
Houlkær Kirke. Flemming K. Poulsen vil kort trække hovedlinierne i bogen Gilead op, og 
fremdrage en række væsentlige temaer som vi vil debattere. Vel mødt til en spændende 
debataften.

Onsdag den 9. april kl. 19.30
”Vitaminer til ægteskabet”
ved familieterapeut, Steen Palmqvist, Assentoft.
Hvad er det, der holder kærligheden i live – måske endda får den til at vokse igennem et 
langt liv?
Steen Palmqvist er ansat som kursuskonsulent i Foreningen Agape og har siden 2002 haft 
egen praksis i sjælesorg og familierådgivning.
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Forårsmarked
i Houlkær kirke

lørdag den 8. marts
Forår – forår – forårsmarked!

Ja – det er sandt! Houlkær kirke byder påny velkommen til en festlig dag, 
hvor huset syder og bobler af mennesker i alle aldre.

Du kan være med, hvis du har noget, stort eller småt, som du har lyst til at give til lop-
pemarkedet, syboden, kageboden, tombolaen eller…., så tager vi med tak imod.
Det kan afleveres i kirken i kontorets åbningstider mellem 9 og 13 undtagen på man-
dage, men til og med torsdag den 6. marts.
På selve dagen kan du gøre en rigtig god handel i de mange boder eller hente en 
gevinst i tombolaen og det amerikanske lotteri, der som regel er udsolgt i løbet af den 
første time og trækkes med det samme, så du ikke skal gå og vente. Du kan også nyde 
både kaffe, kage og frokost i vores velbesøgte cafeterie.
Dagens overskud fordeles mellem kirkens julehjælp, KFUK-spejderne i kirken, Kirkens 
Korshær i Viborg og det sundhedscenter for kvinder og børn i Den Centralafrikanske 
Republik, som Houlkær kirke støtter gennem det folkekirkelige missionsselskab, Sudan-
missionen. Så kom og deltag og giv dit bidrag til at gøre dagen til en uforglemmelig 
oplevelse

Dagens program:
Kl.  9.15:  FDF’s juniororkester spiller op
Kl.  9.30:   Morgensang i kirken ved Karsten Høgild
Kl.  9.45:  Boderne åbner og cafeteriet har kaffen klar
Ca. kl. 11:   Auktion. (Auktionseffekterne kan beses i lokalerne)
Kl. 11.15:  Cafeteriet sælger lune frokostretter
Kl. 14.00:  Markedet lukker.

Tag endelig børnene med.
Der er bamsebod, styltegang, ballonskydning, muntert køkken og en god historie.

Velkommen!
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Middag på tværs
Her mødes vi på tværs af alder, hudfarve, nationalitet, religion og sprog. Har du lyst 
til at møde mennesker med en anden kulturel baggrund, så er Middag på tværs noget 
for dig!
Vi begynder hver gang med at spise sammen – og alle, der har mulighed for det, opfor-
dres til at tage en ret mad med, så vi kan dække bord med mad fra det internationale 
køkken. Du får dine udgifter dækket, hvis du medbringer en bon. Efter spisningen er 
der et oplæg fra en deltager/gæst og aktivitet for børn.

Næste gang er fredag d. 22. februar kl. 18.00.

Bibelværksted
Hvad er kristendom?

I ”Bibelværkstedet” skal vi i år arbejde med de mest centrale punkter i kristen tro. Hvad står 
vi for? Hvad må vi holde fast i, når vi møder mennesker af en anden tro, og hvad kan vi give 
slip på uden at ”smide barnet ud med badevandet”? 
Udgangspunktet vil være seks radioudsendelser, som for nogle år siden blev sendt i Viborg 
Kirkeradio. De er produceret af forstander Henning Nørhøj med lærere og elever fra Rønde 
Højskole i samarbejde med undertegnede. Desuden vil vi inddrage nogle tekster fra professor 
Theodor Jørgensens bog, ”Guds menneskelighed” (Prædikener over Luthers lille katekismus), 
der udkom sidste år. Og endelig vil vi naturligvis hele tiden have et øje i kristendommens 
grundbog, Det nye Testamente.
Der vil altid være plads til nye mennesker, hvis dette skulle fange din interesse.
Vi mødes hver den første tirsdag i måneden næste gang vil være den 4. marts, frem til og 
med maj måned, og det er kl. 14,30 i kirkens konfirmandstue.

Aage Nielsen

Åben Familie
Mødes hver anden fredag kl. 18.30 – 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og næste gang den 29. 
feb. den 14. marts den 28. marts og så fremdeles.  
Husk endelig tilmelding til kirkekontoret senest på selve dagen inden kl. 12.00 på tlf: 86 67 
40 88, hvis I vil køre med kirkebussen. Pris pr. aften kr. 30,-
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Dialoggudstjeneste
Synes du at gudstjenesten om søndagen er for de særligt indviede? 
• Lyder ord som synd, nåde og miskundhed som gammeldags volapyk for dig?
• Har du lyst til at komme med dine input til præstens prædiken og høre, hvad andre 

tænker om de store spørgsmål, du går og tumler med?
• Synes du i det hele taget, at det er mere interessant at finde de dybere spørgsmål end de 

enkle svar?

Vi holder dialog-gudstjeneste i Houlkær kirke én gang om måneden. Vi vil forsøge at skabe 
en levende gudstjeneste sammen, som sætter vores tro i bevægelse. Vi begiver os på vej og 
ser, hvor dialogen fører os hen. 
Vi rykker stolene i kirkerummet sammen, så vi lettere kan tale sammen om liv og tro. Præ-
sten er i øjenhøjde – på gulvet uden præstekjole. Rammen er enkel med et par fælles salmer, 
et kort oplæg fra præsten, god tid til dialog, bibeltekst til dagens tema, bøn og stilhed. 
Bagefter er der mulighed for at fortsætte dialogen over en kop kaffe/the i våbenhuset.
Er du interesseret? Så mød op tirsdag den 19. februar og onsdag den 26. marts kl. 19.30.
For yderligere information - kontakt sognepræst Karsten Høgild tlf. 8667 2299 - khoe@
km.dk

Børnepasning under Gudstjenesten
I Houlkær Kirke tager vi hånd om dit barn under gudstjenesten, så du i fred og ro kan 
deltage, alt imens dit barn lytter til den samme tekst fra børnebiblen i et tilstødende 
lokale. En lille gruppe fra menigheden hygger sig på skift med børnene.
Der bliver læst, tegnet og sunget, leget med puslespil og med legoklodser.
Vi håber meget, at se jer her i kirken.
Skulle du selv ha´ lyst til at deltage i børnepasningen, er du meget velkommen til at 
kontakte: Børnepasningsudvalget, v/ Ingrid Malmgren, Tlf: 86 67 15 19

 Legestuen i Houlkær Kirke
Mødes hver tirsdag mellem kl. 10.15-12.00, og om fredagen fra 9.30 til 11.30. For foræl-
dre med børn under skolealderen. Pris pr. familie pr. måned kr. 30,-Om tirsdagen deltager 
sognemedhjælper Tove Kallestrup, men om fredagen er det forældrene selv der står for 
arrangementet. Ring evt. for yderligere oplysning til Tove på tlf: 86 67 40 88 og det helst 
mellem 9 – 13 i hverdagene.
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Juleafslutning for 
dagplejere, børnehaver og Houlkærskolen

I ugen op til jul myldrede det med børn i Houlkær Kirke. De så og hørte om barnet i krybben 
og om hvilken forskel, julen har gjort i vores verden.

”Folkekirken og de fremmede 
– Vor herre bevare os!”

Danmission og Sudanmissionen i Viborg indbyder i fællesskab 
til foredrags– og debataften

i  Sortebrødre Hus, den 8. april kl. 19.30
Ved Lis og Leif Munksgaard, København

Ægteparret har igennem de sidste 40 år levet og virket blandt muslimer.
Kom og deltag i en spændende debataften, gratis adgang.
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Afslutning med årets mini-konfirmander
Vanen tro, var der afslutning med årets mini-konfirmanderne den 1. søndag i advent. De 
grønne pigespejdere og mini-konfirmanderne var med til at skabe en festlig gudstjeneste 
for alle aldersgrupper. Der blev uddelt gaver og diplomer. 
Mini-konfirmanderne er kommet i kirken hver onsdag siden sommerferien, hvor vi er gået 
på opdagelse i kirkerummet og i Bibelens fortællinger. Her efter nytår har mini-konfirman-
derne mulighed for at fortsætte i kirkens mini-kor. Ring evt. til kirkens organist, Signe Buch 
Ladehoff på tlf: 29 36 12 26, gerne tirsdag/onsdag fra kl. 9.45 til kl. 10.30. Næste skoleårs 
mini-konfirmander starter omkring 1. september.

Alkoholfri vin ved alle gudstjenester
Menighedsrådet ved Houlkær kirke har besluttet fremover at anvende alkoholfri vin 
(druesaft) ved alle gudstjenester - noget der hidtil kun har været praktiseret den første 
søndag i måneden. Men den nye ordning får alle mulighed for at tage fuld del i alter-
gangen hver søndag - såvel børn som voksne og folk der måtte være i behandling for 
et misbrugsproblem. Der skal være plads til alle ved kirkens bord!
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Sogneindsamling 2008

Stands aids – for børnenes skyld
Bliv indsamler søndag d. 2. marts kl.11.30 
med udgangspunkt fra Houlkær Kirke og 
giv nogle af verdens sårbare børn en frem-
tid uden aids!

Aids-epidemien og dens konsekvenser er 
uoverskuelige i verdens fattigste lande. Især 
for børnene og de unge, fordi sygdommen 
tager livet af deres forældre. 15 millioner 
børn har indtil nu mistet deres forældre 
pga. aids – og dermed forældrenes kærlig-
hed, forsørgelse og beskyttelse. Disse børn 
er i en yderst sårbar situation og særligt 
udsatte for traumer, fattigdom og overgreb 
– overgreb, der udsætter dem for selv at 
blive smittet med hiv.
Alligevel findes der lyspunkter selv i verdens 
fattigste lande. 
Mennesker, som ikke lader sig slå ud, men 
som tager et ansvar som besøgsvenner, der 
hjælper og støtter forældreløse ”børnefa-
milier” i landsbyerne; klubmedarbejdere, 
der giver forældreløse åndehuller midt i 
ensomheden; undervisere, der lærer børn 
at tage hånd om sig selv, både fysisk og 
psykisk og slægtninge, der tager forældre-
løse børn til sig og kæmper for at lade dem 
vokse op som deres egne.

Det er ikke gratis at drive klubvirksomhed, 
hjælpe og støtte ’børnefamilier’, undervise 
eller at tage en børneflok til sig. Sogne-
indsamling 2008 vil give disse ildsjæle og 
deres aktiviteter en håndsrækning.

Du kan melde dig som indsamler til søndag 
den 2. marts ved at kontakte Kirsten Brocks, 
kordegn, på telefon: 86 67 40 88 mellem 9 
– 13, undtagen om mandagen fra og med 
1/3, eller ved at ringe til indsamlingsleder 
Ole Skærbæk efter kl. 19.00 på tlf: 86 67 
12 45. Og det nytter – en indsamlingsrute 
giver i gennemsnit 980 kroner i bøssen!

Vi søger alle de hænder vi kan få sådan en 
dag. Og til de der melder sig, vil der være 
pizza inden vi går ud med bøsserne. – 
Når vi kommer tilbage med fyldte bøsser 
er der kaffe på kanden.

Det kan være svært at drømme om frem-
tiden, når ens far og mor er døde af Aids. 
Men Loke drømmer om at gøre skolen 
færdig og komme til at undervise andre.

Foto: Kit Halding
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Februar
Søndag den 24. kl. 10.30
Karsten Høgild

Marts
Søndag den 2. kl. 10.30
Karsten Høgild 

Søndag den 9. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 16. kl. 10.30
Palmesøndag
Lotte Martin Jensen

Torsdag den 20. kl. 19.30
Skærtorsdag
Karsten Høgild

Fredag den 21. kl. 10.30
Langfredag
Lotte Martin Jensen
 
Søndag den 23. kl. 10.30
Påskedag
Karsten Høgild

Mandag den 24. kl. 10.30
2. Påskedag
Lotte Martin Jensen

Søndag den 30. kl. 10.30
Karsten Høgild

April
Søndag den 6. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 13. kl. 10.30
Karsten Høgild

Fredag den 18. kl. 10.30
Bededag
Karsten Høgild

Påskens Gudstjenester

Påsken er på mange måder kirkeårets højde-
punkt – det er her dramaet for alvor udspiller 
sig. 
Skærtorsdag aften mindes vi Jesu sidste 
måltid med sine disciple. Vi dækker bord i 
kirken og genoplever det jødiske påskemål-
tid.
Langfredag handler det om Jesu henrettelse 
og død. Gudstjenesten er en liturgisk guds-
tjeneste, og der er ingen prædiken.
Påskedag og 2. Påskedag handler om Jesu 
opstandelse og sejr over døden. Her er der 
normale gudstjenester med en lys og festlig 
stemning.

Fortællegudstjenester

Én onsdag i måneden er der fortælleguds-
tjeneste i Houlkær Kirke for alle børn under 
10 år. Gudstjenesten varer ca. en halv time, 
hvor vi tager udgangspunkt i børns univers. 
Vi synger børnevenlige sange og hører for-
tælling fra Bibelen.
Efter gudstjenesten går vi ned i kirkens 
kælder og spiser pizza. Det koster 10 kr. for 
voksne og 5 kr. for børn. Der er ikke tilmel-
ding til spisningen.
Alle børn, forældre, bedsteforældre mv. er 
velkomne.  Vi håber på at se dig!

Onsdag d. 27. februar kl. 17.00 
v/Karsten Høgild

Onsdag d. 2. april kl. 17.00 
v/Lotte Martin Jensen
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DET SKER...

21/2 Kl.  19.00 Generalforsamling i HIF´s Venner afholdes i Hallen.
22/2 Kl. 18.00  Middag på tværs, kirken
23/2 Kl.  10.30  Orientering om gymnasie- og hf-uddannelsen, især for efterskolelever
23/2 Kl.  10.00  Bogbyttedag på Houlkær Bibliotek
28/2 Kl.  14.30  "Så syng da Danmark" , kirken
28/2 Kl.  19.00  Repræsentantskabsmøde i Initiativgruppen Houlkær
29/2 Kl.   18.30 "Åben familie" i kirken
2/3 Kl.  11.30  Sogneindsamling fra kirken
3/3    Viborg Basket HIF Årsmøde i klublokalet 
4/3 Kl.  14.30  Bibelværksted i kirken
4/3 Kl.   19.00 Brugsens Årsmøde i kirkens mødelokaler
8/3 Kl.   9.15 Forårsmarked, kirken
8/3 Kl.  11.00  Årsmøde i HIF Tennis
12/3 Kl.   19.30 Om bogen "Gilead", kirken og biblioteket
14/3 Kl.   18.30 "Åben familie" i kirken
26/3 Kl.  19.30 Dialoggudstjeneste, kirken
27/3 Kl.  14.30 Livet er ikke en strøgtur, kirken
28/3 Kl.   18.30 "Åben familie" i kirken
1/4 Kl.  14.30  Bibelværksted, kirken
9/4 Kl.  19.30  Vitaminer til ægteskabet, kirken
11/4 Kl.  18.30  "Åben familie" i kirken

Go´nat Idræt:  23/2 - 29/3

Alkoholfrit diskotek:
29/2 - 30/5 - 12/9 - 14/11

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk 


