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INITIATIVGRUPPEN HOULKÆR

Tordenskjolds soldater
til repræsentantskabsmøde
Kun Initiativgruppen selv mødte frem for at gøre status over årets gang i Houlkær
En ekstra ugentlig åbningsaften i den
lokale ungdomsklub. Og en stående aftale
om, at biblioteket og Houlkærhallen kan
rekvirere assistance fra Fritidsgården, hvis
der i eftermiddagstimerne opstår problemer
med urolige unge.
Det er et par af de konkrete tiltag, som er
blevet resultatet af vinterens drøftelser om
en styrket indsats overfor en gruppe ”rodløse unge” i Houlkær-området.
Oplysningen blev givet af områdeleder Caj
Stroland, da Initiativgruppen Houlkær i
slutningen af februar holdt sit årlige repræsentantskabsmøde på Houlkærskolen.
Caj Stroland, som er tidligere beboerrådgiver i Houlkær, var inviteret til at give en orientering om den nye klubstruktur i Viborg
Kommune – og i Houlkær i særdeleshed.
Håbet var, at en udefrakommende oplægsholder, som oven i købet er godt kendt i
lokalområdet, måske kunne være med til
at skærpe interessen omkring repræsentantskabsmødet – men åbenbart skal der
væsentligt mere til.
Trods Caj Strolands informative – og tankevækkende – statusrapport fra fritids- og
ungdomsklubverdenen mødte kun godt en
håndfuld interesserede frem for at være
med til at gøre status over årets gang i
bydelen.
Ja, selv formanden for Initiativgruppen,
Carsten Marcussen, var på grund af arbejde
forhindret i at være til stede.
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I hans sted var det for andet år i træk skoleinspektør Ole Birch, der som næstformand
måtte aflægge beretning om Initiativgruppens fremtidsplaner – og initiativer i det
forløbne år.
Ser frem til politikermøde
Ole Birch benyttede bl.a. lejligheden til at
gøre status over nyskabelsen: ”Praktiske
oplysninger Houlkær og Overlund”, som
blev introduceret i starten af 2008 – med
økonomisk fødselshjælp fra Viborg kommune.
- Efter lidt træghed i starten er der nu
kommet flere bidragydere fra Overlundområdet, og overordnet set har det været
en god idé at samle de praktiske oplysninger i et særligt tillæg – og på den måde
skabe bedre plads til det egentlige redaktionelle stof i Houlkær Nyt.
- Der forestår stadig nogle overvejelser
omkring tillæggets fremtidige finansiering,
men det er bestemt muligt at finansiere
tillægget gennem annoncer og beskeden
økonomisk støtte fra de bidragydere, der
ikke i forvejen er medlemmer af Initiativgruppen, vurderede Ole Birch.
Initiativgruppens traditionelle møde med
byrådspolitikerne blev ikke til noget i
2008.
Til gengæld ser man i Houlkær frem til et
interessant politikermøde i 2009 – i lyset af
det forestående kommunalvalg.
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- Og jeg tror godt, jeg allerede nu kan
love, at den nye socialdemokratiske borgmesterkandidat i kommunen bliver en af
paneldeltagerne, nævnte Ole Birch – med
henvisning til Karin Gaardsted. Tidligere
lærer på Houlkærskolen – og i mange år
en af drivkræfterne bag Houlkær Idrætsforening.
Økonomisk hængeparti
Rent økonomisk kom Initiativgruppen
Houlkær ud af 2008 med et overskud på
godt 6.000 kroner.
Det ligner umiddelbart et opløftende,
økonomisk resultat, men med til historien
hører, at Initiativgruppen stadig mangler at
bruge godt 13.000 af de 25.0000 kroner,
som kommunens demokratiudvalg i 2008
bevilgede til projektet ”Åbne institutioner”
i Houlkær-området.
Tages dette ”hængeparti” med i betragtning, er der reelt tale om et underskud i
7.500 kroners klassen, påpegede kasserer
Stig Jensen i forbindelse med sin fremlæggelse af regnskabet.
De store pengeslugere i Initiativgrupperegnskabet er fremdeles Houlkær Nyt og
den nye ”lillesøster”, ”Praktiske oplysninger
for Houlkær og Overlund”.
Udgivelsen af de to blade beløb sig i 2008
til sammenlagt 129.688 kroner – ud af en
samlet omsætning på små 160.000 kroner.
På indtægtssiden er det fortsat de fire store
bidragydere: Houlkærskolen, Houlkær IF,
Houlkær Kirke og Boligselskabet Viborg,
der vejer tungest.

”De fire store” spyttede tilsammen godt
87.000 kroner i kassen i 2008, men grundejerforeningerne i området er dog også
– langsomt – ved at udvikle sig til en betydelig, økonomisk magtfaktor.
Grundejerforeningerne bidrager nu i alt
med 16.610 kroner, efter at et par af de
nye, store parcelhuskvarter i området i løbet
af 2008 meldte sig ”under fanerne”.
Valgene til Initiativgruppens bestyrelse gav
i sagens natur ikke anledning til den store
dramatik på repræsentantskabsmødet. I og
med at det stort set kun var bestyrelsen,
der var mødt op.
Som en naturlig konsekvens heraf, var der
genvalg over hele linjen.
Læs det officielle referat fra repræsentantskabsmødet – og se det samlede
regnskab – på www.houlkaerportalen.dk
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En bemærkelsesværdig ildsjæl
Karla Pedersen (78) hædret med Initiativprisen Houlkær 2009
- Jeg går til de møder, der bliver holdt. Og
så har jeg nok altid haft svært ved at sige
”Nej”…
Længere er den såmænd ikke – forklaringen på, hvorfor 78-årige Karla Pedersen nu
i omkring 30 år har været aktiv i bestyrelsen for Kolonihaveforeningen Hedehaverne. Sideløbende med at hun i de seneste
knap 25 år i træk har taget sin tørn som
afdelingsbestyrelselsesmedlem i Boligselselskabet Viborgs afd. 18, Houlkærparken.
Så lang en samlet anciennitet som bestyrelsesmedlem er der formentlig ikke ret mange
andre Houlkær-borgere, der kan se tilbage
på. Hvis der da overhovedet er nogen, der
kan gøre Karla Pedersen rangen stridig.
På den baggrund kan der også vanskeligt
indvendes noget imod, at den mangeårige
kolonihaveformand og –kasserer nu som
den fjerde i rækken er blevet hædret med
Initiativgruppen Houlkærs ”Initiativpris”.
- Du gør ikke så meget væsen af dig, men
du er trofast over for de opgaver, du påtager dig af løse. Og dermed repræsenterer
du nogle af de gode, gamle dyder, som vi
ellers ofte savner i vore dages foreningsarbejde.
- Trofast og vedholdende har du igennem
det meste af en menneskealder gjort en
indsats for Houlkær. Du er virkelig et godt
forbillede – og en af områdets bemærkelsesværdige ildsjæle, lød det bl.a. fra
skoleinspektør Ole Birch, da han på repræsentantskabmødet i Initiativgruppen Houlkær motiverede valget af Karla Pedersen
som årets initiativprismodtager.
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Dagplejemor i 17 år
At Karla Pedersen skulle ende med at blive
hædret som indbegrebet af en Houlkærborger, lå ellers ikke ligefrem i kortene, da
hun 1973 sammen med familien flyttede til
bydelen fra en landejendom på Rødkjærsbro-egnen.
- Gennem hele min opvækst har jeg aldrig
boet ret længe ét sted, og på bare syv år i
folkeskolen nåede jeg således at gå i ikke
færre end fem forskellige skoler, fortæller initiativprismodtageren, der oprindelig
stammer fra Fredericia-kanten.
At valget overhovedet faldt på Houlkær,
skyldtes primært, at det her var til at få en
lejlighed, som var stor nok til en familie
med fire børn.

Kirsten Nørgaard fra Initiativgruppen Houlkær overrækker Karla Pedersen årets initiativpris: En lanterne til terrassen, et diplom
og en stor buket blomster.
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I den første halve snes år boede familien i
det daværende ”Asmildparken” på Odshøjvej, men i længden blev det for strengt at
bo på 2. sal, når man samtidig skulle fungere som dagplejemor for op til fem små
Houlkær-poder ad gangen.
Derfor var Karla Pedersen heller ikke sen til
at slå til, da der for 26 år siden viste sig
mulighed for at flytte ind i en helt nyopført
lejlighed i Houlkærparken.
Her fortsatte hun med at arbejde som dagplejemor, indtil hun gik på pension som
60-årig, og to af de allersidste børn, hun
passede, kommer stadig troligt og besøger
hende en gang om året.
- I dag er de to drenge 21 år gamle, men
de synes åbenbart stadig, det er hyggeligt
at komme til vafler og saftevand hos deres
gamle dagplejemor en søndag før jul.
- Det har efterhånden udviklet sig til en
mangeårig decembertradition, fortæller
Karla Pedersen.
Vaks ved havelågen
Bybo eller ej. En fortid som landhusmor
fornægter sig sjældent.
Af samme grund var Karla Pedersen også –
i bogstaveligste forstand – ”vaks ved havelågen”, da der i 1979 viste sig mulighed
for at leje en kolonihave i den nyetablerede
kolonihaveforening ”Hedehaverne” nord
for ringvejen.
Her har den 78-årige haveentusiast nu
igennem snart 30 år dyrket grøntsager, bær
og frugter – i en grad, så hun stort set har
været selvforsynende med kartofler, gulerødder, saft og syltetøj.
Og omtrent lige så længe har Karla Pedersen haft sæde i kolonihaveforeningens
bestyrelse. I en kort periode som formand

– og de seneste mange år som kasserer.
Antallet af aktive haveejere i ”Hedehaverne” har svinget lidt gennem årene. Fra
blot 10-15 stykker i starten til knap 50, da
haveinteressen var på sit højeste.
I dag står bestyrelsen aktuelt med tre-fire
ledige haver, som den håber på at få afsat i
løbet af foråret, men selv har Karla Pedersen foreløbig ingen planer om at opgive sit
elskede fristed. Selv om hun da godt kan
mærke, at ryggen ikke er helt ung længere.
- I kolonihaveforeningen er vi en blandet
flok bestående af mange forskellige nationaliteter, og det, synes jeg i grunden kun er
en ekstra charme ved ”Hedehaverne”.
- Vi har det stille og fredeligt med hinanden – og de fleste af vore udenlandske
haveejere er for resten også rigtig dygtige
til at holde deres haver, lyder det anerkendende fra den kyndige kolonihaveveteran.
Aktiv pensionist
Karla Pedersens fysiske udfoldelser begrænser sig i øvrigt ikke kun til kolonihaven.
En eftermiddag om ugen går hun til ældregymnastik i Houlkær Skoles gymnastiksal,
og derudover går den 78-årige også fast
til styrketræning i ”Dit Studie” i bygningskomplekset ved Viborg Stadion.
- Lige da jeg stoppede som dagplejemor,
døjede jeg ellers meget med ryggen, men
allerede efter to måneders styrketræning
kunne jeg igen grave min have.
- Siden da har jeg altid sørget for at holde
mig i gang, lyder det frejdigt fra årets initiativprismodtager.
Hvad det åndelige liv angår, ligger Karla
Pedersen heller ikke på den lade side.
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Som medlem af kirkens nørklegruppe er
hun fast leverandør af håndarbejder til det
årlige forårsmarked. Karla Pedersen går
også jævnligt til hånde bag kulisserne i forbindelse med kirkens åben familie-arrangementer. Og så synes hun for resten heller
ikke, det er en ”rigtig søndag”, medmindre
hun har været af sted til søndagsgudstjeneste i Houlkær.
- I kirken har jeg en stor del af min
omgangskreds. Her føler jeg mig virkelig hjemme, og det er da i høj grad også
kirken, der har været med til at bære mig
igennem, når jeg har været udsat for nogle
svære ting i tilværelsen. Som da den ene af
mine sønner døde af sukkersyge for nogle
år siden.
- Der er mange, der hævder, at de har alt
for travlt til at gå i kirke. Jeg plejer at sige:
Søg først Guds rige. Så får I såmænd også
tid til alt det andet, I gerne vil nå, erklærer

Karla Pedersen med overbevisning i stemmen.
I det hele taget har årets initiativprismodtager aldrig fortrudt, at hun for 36 år siden
valgte at slå sig ned i Houlkær. Sådan nærmest ved et tilfælde.
- Ind imellem kan man stadig fornemme,
at der er nogle i Viborg, der har et lidt forvrænget billede af Houlkær. Men personligt
kunne jeg i dag ikke forestille mig noget
sted, jeg hellere ville bo.
- Her er dejligt frit. Vi bor tæt på naturen.
Der er gode busforbindelser ind til byen. Og
så har jeg været heldig at finde en ældrevenlig lejlighed, som er til at overskue.
- Så her håber jeg da så sandelig på, at
jeg skal blive resten af mine dage, lyder det
afslutningsvis fra den 78-årige, som må
siges at kende Houlkærs fortræffeligheder
bedre end de fleste.

Karla Pedersen i kolonihaven, hvor hun siden 1979 har lagt utallige arbejdstimer.
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Bidrag til Houlkær Nyt og
HoulkærPortalen
På repræsentantskabsmødet drøftede vi
også budgettet for 2009. Udgivelsen af
Houlkær Nyt med praktiske oplysninger
og driften af Houlkærportalen koster godt
130.000 kr. om året. Udgifterne til redaktion og distribution holdes på et minimum,
så udgifterne går hovedsageligt til trykning.
Det er rationelt og effektivt at gå sammen
og koordinere meddelelserne.
Som sædvanligt finansieres Bladet og Internetportal gennem frivillige bidrag – primært
fra de 4 store brugere: Houlkærskolen,
Houlkær Kirke, Houlkær Idrætsforening og
Boligselskabet Viborg; det er en stor glæde,
at også mange andre institutioner, private
og erhvervsdrivende samt efterhånden
mange grundejerforeninger støtter økonomisk. Mange grundejerforeninger bidrager
med ca. 10 kr. pr. medlem plus omdeling til
medlemmerne - nogle med endnu mere og
enkelte med mindre.
På hjemmesiden www.houlkaerportalen.
dk har bidragyderne adgang til at redigere
eget websted.
Initiativgruppen arbejder bl.a. også for at
forbedre områdets kvaliteter gennem en

aktiv dialog med Viborg Kommune om
trafik, grønne områder og udbygningsplaner for byområdet.
Vi håber, at mange vil støtte udgivelsen i år.
Hidtil har de 4 store bidragsydere dækket
80% af udgifterne. Det koster årligt 30 40 kr. pr husstand at udgive de 6 numre
og drive Houlkærportalen og vi håber, at
mange flere vil betænke os med bidrag. Vi
har netop udsendt brev herom til de, der
plejer at bidrage. Og vi bliver ekstra glade,
når vi får støtte fra en forening, der ikke
plejer at bidrage.
Beløbet kan indbetales til vores konto i
Løgstrup Andelskasse, Reg nr. 5980 konto
nr. 107 02 65 og send en email med navn,
kontaktperson og emailadresse til stigjensen@fiberpost.dk
Ethvert bidrag modtages med TAK og vi vil
i Houlkær Nyt og på www.houlkaerportalen.dk nævne alle bidragydere, dog uden at
anføre bidragets størrelse.
Stig Jensen,
kasserer i Initiativgruppen Houlkær

Husk Houlkær Festuge i uge 22.
Programmet for festugen vil kunne ses
i det kommende nummer af Houlkær Nyt
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Portal har fået ny webmaster
Efter to år som samvittighedsfuld webmaster for Houlkærportalen har lærer Henning Axelsen, Kildevænget, ønsket at sige
stop med udgangen af 2008.
I stedet ligger det nu fast, at det bliver
lærer Klaus Mikkelsen, Houlkærskolen,
som i fremtiden skal sørge for at holde den
lokale internetportal opdateret. Naturligvis
i et tæt samarbejde med de lokale foreninger og institutioner, som Houlkærportalen
fungerer som ”paraply-hjemmeside” for.

Klaus Mikkelsen har en fortid i IT-branchen og bestyrer i forvejen Houlkærskolens
hjemmeside på internettet.
Dermed skulle den lokale internetportal
være i trygge hænder – og kan forhåbentlig udvikle sig yderligere i de kommende
år.
Bidrag til www.houlkaerportalen.dk kan
sendes til Klaus Mikkelsen på email-adressen KlausMikkelsen@oncable.dk

Husk Houlkær Løbet den 28. maj
I år med nye ruter.
Læs mere i næste nummer af Houlkær Nyt.
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Farver i livet – Livet i farver
Internationalt malerkursus i Houlkær
Onsdag den 11. marts startede et internationalt malerkursus op som et af projekt
Firkløvers initiativer. Kursets 12 deltagere
kommer fra så forskellige lande som Nicaragua, Iran, Holland, Argentina, Nigeria,
Norge og Danmark.
Emnet for kurset er abstrakt akrylmaleri,
og der males til musik på store ark papir.
Som titlen ”Farver i livet – Livet i farver ”
siger er meningen netop, at deltagerne skal
male løs og udtrykke sig spontant gennem
farver og former. Ved således at male med
hjertet og ikke med hjernen vil man give
udtryk for de tanker og grundstemninger,
man har i sig.

”Jeg har længe ønsket at få et malehold,
der bestod af mennesker fra forskellige kulturer”, fortæller læreren Tove Kjærgård. ”
Følelsesmæssigt er vi ens, men for os alle
gælder det, at vores kultur og opdragelse er
bestemmende for, hvad vi bærer rundt med
i rygsækken. Her kan vi være i et forum,
hvor vi kan inspirere hinanden og få et
indtryk både af vores store ensartethed og
vores store forskellighed på tværs af kultur
og opdragelse.”
Kurset løber over fire aftener i løbet af foråret, og vi håber at det kan ende med en
udstilling på Biblioteket i forbindelse med
Houlkær Festuge den 26. – 30. maj.
Lise Reinholdt
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Farverig og spændende aften
om Afghanistan
Fint samarbejde mellem projekt Firkløver og Åben Familie
Hvis man fredag aften den 8. marts åbnede
døren til den store mødesal i Houlkær kirke,
blev man mødt af eksotisk musik og fremmede dufte, der pirrede nysgerrigheden og
fik tænderne til at løbe i vand.
Åben Familie var denne aften gået i samarbejde med projekt Firkløver, og der stod
Afghansk mad på menuen. En flok mænd

og kvinder havde travlt i køkkenet. Det duftede forjættende af mynte, koriander og
persille, og lettede man på låget til nogle
af de store gryder, kunne man indsnuse
duftene af lam, okse og kylling.
Omkring 70 mennesker deltog i denne
meget hyggelige og begivenhedsrige aften.
Foruden den dejlige mad så vi lysbilleder

Den dejlige mad var smukt rettet an. Især var salatfadene flotte, med de udskårne grøntsager lagt i fine mønstre.
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og hørte om Afghanistan, og en gruppe
børn og unge i nationaldragter viste deres
smukke klædninger frem og fortalte om
dem.
En stor tak til alle fra Afghanistan, der gav
os en uforglemmelig aften, hvor vi fik et
spændende indblik i en anden kultur.
Det er tredje gang, projekt Firkløver laver
mad fra andre lande til et af Åben Families arrangementer. I efteråret var der mad
fra Sri Lanka og Vietnam. Næste arrangement af denne art er fredag den 1. maj.
Det er endnu ikke bestemt, fra hvilket land
menuen skal være denne gang.

Menu Afghansk Middag
Forret: Mantuu
Hakket oksekød svitset med finthakket
peberfrugt, løg, hvidløg, persille, mynte og
koriander.
Indpakket i tynd dej af hvedemel og dampkogt i specialgryde.
Sovs af tomater, hvidløg, gule ærter og
yougurt.

Hovedretter
Kyllingelår med krydderier. Gratineret med
tynde gulerodsstave og rosiner.
Kogt lam, ovnstegt med krydderier.
Boller af hakket oksekød, kogt i krydret
sovs.
Ris
Salater
Dessert
Frugtkage med bananer, kiwi, jordbær og
ananas.

Madholdet er i gang i køkkenet.

Åben Familie

Åben familie er fællesspisning og hyggeligt samvær. Det foregår i Houlkær Kirke hver
anden fredag kl. 18.30 – 21.30 og koster 30 kr pr. person.
Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.
Flere oplysninger kan fås hos sognemedhjælper Tove Kallestrup, Tlf. 20 86 11 58
13
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Romanserier – fortsættelse følger
Jeg har tidligere omtalt en del serier, eller
bøger, som har vist sig at være 1. del af en
serie. Denne gang vil jeg prøve at følge lidt
op på de serier, hvor der er kommet nye
bind i mellemtiden.
Slægten – romanserien om den fiktive
adelsslægt Dane, der til enhver tid er tæt
på det danske kongehus og de store begivenheder i danmarkshistorien, er nu nået
til 1600-tallet. Bind 11 handler om den
astronomiinteresserede Johanne Dane, som
kommer tæt på Tycho Brahe og Frederik
den 2., og i bind 12 kommer hendes sønner
Christian og Jørgen Dane begge til at
arbejde for Christian 4., den ene som officer og den anden som arkitekt og maler.
1. Helleberg, Maria: Den hellige Knud
2. Skipper, Majken Bloch: Gunhilds kamp
3. Skipper, Majken Bloch: Flaget fra
himlen
4. Skipper, Majken Bloch: De sammensvorne
5. Clod Pedersen, Susanne: Klosterbarnet
6. Clod Pedersen, Susanne: Ravnens år
7. Johannessen, Kåre: Blodsbånd
8. Skipper, Majken Bloch: Rejsen mod vest
9. Johannessen, Kåre: Vredens dag
10. Andersen, Dan H.: Den ny stjerne
11. Belling, Nina: Øjeblikkets mester
Alexander McCall Smiths hyggelige afrikanske krimiserie om Damernes Detektivbureau Nr. 1 er blevet beriget med 5
bind, siden jeg sidste skrev om serien. Mma
14

Ramotswe er blevet gift med sin mekaniker J.L.B. Matekoni, detektivbureauet har
fået lokalefællesskab med værkstedet, og
detektivassistenten Mma Makutsi er blevet
forlovet. Det er stadig mest for personernes og miljøbeskrivelsens skyld at man skal
læse denne serie.
Damernes Detektivbureau Nr. 1.
Giraffens tårer.
Kalahari kursus i maskinskrivning for
mænd.
Moral for smukke piger.
Liv på alle hylder.
Damer med hjertet på rette sted
Blå sko og lykke.
Den gode ægtemand på Zebra Drive
I Stevens Saylors krimiserie fra det gamle
Rom o. 70 f.kr. er der kommet 2 bind mere.
Opdageren Gordianus er blevet gift med
sin nu frigivne slavinde Bethesda. I bd. 3
flytter familien på landet, og adoptivsønnerne Eco og Meto fungerer som detektivassistenter. Serien er læseværdig både som
historisk roman og krimi.
Romersk blod
Nemesis’ arme
Catilinas gåde
En anden krimiserie, der også foregår i det
gamle Rom, men o. 70 e.kr. er Lindsey
Davis’ serie om privatdetektiven Marcus
Didius Falco. Her er der kun udkommet
et enkelt bind på dansk siden min sidste
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omtale, men vi har da lov at håbe på oversættelse af nogle flere bind af disse underholdende detektivromaner, da der findes
flere bind på engelsk.
Sølvgrisene
Bronzeskygger
Venus i kobber
Krigsgudens jernnæve
Poseidons guld
Sidste akt i Palmyra
Tyv over tyv
Tusmørke over Corduba
Da jeg anmeldte Anne Ragde: Berlinerpoplerne havde jeg ingen anelse om at den ville
så kendt og populær som den faktisk blev,
og heller ikke at der ville komme 2 fortsættelser. Familiens Neshovs hemmelighed blev
jo afsløret i bd. 1, men det forhindrer på
ingen måde at man læser de næste bind
med stor interesse. Nærmere anbefaling er

vist unødvendig, da bøgerne i serien stadig
er uafbrudt reserveret.
Berlinerpoplerne
Eremitkrebsene
Ligge i grønne enge
Bernard Cornwell har skrevet om Kong
Arthur i Vinterkongen, og her er også
kommet 2 bind mere, så historien om
Arthurs liv kan blive foldet helt ud. Jeg
undrede mig lidt over at der ikke var plads
til fortællingerne om det runde bord og
sværdet Excalibur i Vinterkongen, men det
bliver der rådet bod på i de næste bind.
Vinterkongen
Guds fjende
Excalibur
Grethe Kvist

Bogbyttedag
Næste Bogbyttedag holdes i Houlkær Festuge lørdag d. 30. maj 2009 kl. 10.00 –
14.00.
Vi modtager gerne løbende bøger, som du vil af med og samler dem til Bogbyttedagen.
Konceptet er som det plejer, at man kan aflevere bøger og tage det med, som man
ønsker. Det er ikke nødvendigt at aflevere noget, for at få noget med hjem.
Nogle har måske bemærket, at der ikke var Bogbyttedag i februar, som sædvanligt.
Forklaringen er, at der ikke bliver afleveret så mange bøger mere, så fremover vil vi kun
holder bogbytte to gange om året, nemlig i Houlkær Festuge i slutningen af maj og i
november.
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Sidste nyt fra Houlkærskolen
Det kommende skoleårs planlægning er nu
i fuld gang.
Der er indskrevet 80 børn til de kommende
børnehaveklasser. Det betyder, at vi får 4
klasser/hold det kommende år.
Efter indskrivning af 80 børn, som er flere
end normalt, bliver skolens totale elevtal på
620 elever det kommende skoleår.
Kursusansøgninger fra lærere og pædagoger behandles i denne tid. Vi forventer, at
kunne bevilge kurser i større omfang end
tidligere.
Vi har dannet os et skøn over personalesituationen næste skoleår. Som følge af flere
elever og efterløn forventer vi at skulle
ansætte 2 lærere.
Skolebestyrelsen har besluttet en ny ramme
for klasse- og holddannelse. Denne ramme
fastlægger, hvordan vi kan organisere
undervisningen. I lovgivningen er der skabt
mulighed for, at vi kan opbryde klasserne i
perioder i løbet af året for at dele i mindre
hold. Herved kan der skabes en god differentiering af undervisningen.
På skolen er der afholdt en trivselsdag for
alle eleverne. Skolebestyrelsen har udarbejdet et trivselssæt for skolen. Her fastlægges
hvilke elementer, der indgår i god trivsel.
På trivselssdagen blev der sat fokus på,
hvad god trivsel indebærer i praksis. Et er
ord, et andet er praksis.
Der blev sat fokus på god trivsel gennem
små situationsspil, lege, diskussioner m.m.
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Den megen diskussion omkring brugen af
Fadervor i forbindelse med morgensang er
ikke afsluttet endnu.
Skolebestyrelsen har besluttet, at vi indtil
videre kan anvende Fadervor. Bestyrelsen har besluttet at høre forældre, elever
og personale om deres syn. Når svarene er
modtaget, vil der blive taget endelig stilling
til fremtidig praksis.
Houlkær Festuge finder sted i uge 22.
Skolen vil som hidtil stå for at arrangere
Houlkærløbet. Løbet finder sted torsdag i
uge 22. En planlægningsgruppe er gået i
gang med at planlægge festugen.
Initiativgruppen Houlkær er i gang med at
vurdere om stier og veje i området er sikret
i tilstrækkelig grad. Initiativgruppen samarbejder her med Overlund Skole og Houlkærskolen.
Den kommunale organisation på Børne- og
Ungeområdet er ændret. Dette har konsekvens for skolerne. En positiv konsekvens
er, at det sociale område i form af Familieafdelingen nu organisatorisk hører sammen
med skoleområdet. Vi samarbejder meget
med Familieafdelingen og har derfor en
interesse i, at vi nu organisatorisk hører
sammen.
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På nuværende tidspunkt er der i kommunen
ansat direktører for de enkelte områder.
Næste led har været at ansætte chefer
for de enkelte fagområder. Sidste del af

omstruktureringen er at ansætte afdelingsledere. Dette arbejde finder sted i løbet af
april. Herefter vil den nye organisations- og
ledelsesstruktur være på plads.
Ole Birch

Forår forår kom nu snart…….!
For at starte med at kaste et blik i bakspejlet, er der to begivenheder, der har
overstrålet den sidste måneds tid. Den ene
er vores bedsteforældredag og den anden
er vores fastelavnsfest. Bedsteforældredagen var en rigtig dejlig dag, med mange
gæster. Nogle bedsteforældre var sågar
rejst hertil fra fjerne dele af landet. Men
uanset bopæl er vi meget taknemmelige og
glade over den opbakning, vi har fået fra
nær og fjern. Der blev fremstillet de flotteste fastelavnsris og hele eftermiddagen, var
der den specielle og hyggelige atmosfære,
som kun findes mellem bedsteforældre og
deres børnebørn. Efter kaffen tog mange
sig også tid til at hygge med et spil, inden
det gik hjemad igen. Ingen tvivl om at det
er en tradition, vi vil holde godt fast i.
Fastelavnsfesten holdt vi, traditionen tro,

sammen med skolen. Det foregik i andet
modul i skoletiden, hvor der blev fortalt om
baggrunden for fastelavn og sunget sange.
Derefter skred vi over til tøndenedslagningen, hvor alle de små prinsesser, supermænd
og andre fantasifuldt udklædte børn, fik
lov at udfolde sig. Tre konger/dronniger og
tre prinser/prinsesser i Myretuen og to af
hver slags i Kernehuset, blev det til.
I Kernehuset er vi nu begyndt at tænke i
udendørs forårsaktiviteter og i Myretuen
har vi søsat et stort rollespilsprojekt, som
rigtig mange børn har meldt sig til. Der skal
bl.a. fremstilles egne kostumer, som vi skal
ud at prøve af, når de er færdige. Så……..
forår forår kom nu snart…..!

De nykronede i Myretuen

og i Kernehuset!

På vegne af Houlkær SFO
Tove & Agnes
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Flere medlemmer – færre penge
Generelt set blev 2008 et godt år for Houlkær Idrætsforening
”Et fint år med få dramaer”.
Sådan lyder den overordnede karakteristik,
hvis formand Henning Bruun-Schmidt i få
ord skal sammenfatte det seneste års gang
i Houlkær Idrætsforening.
Over stort set hele linien har de forskellige
idrætsgrene i HIF kunnet registrere en pæn
medlemstilgang, og det samlede slutfacit
er en medlemsskare på 1038 aktive – 84
flere end på samme tidspunkt i fjor.
- I min formandstid kan jeg ikke huske,
at vi nogensinde før har haft så mange
medlemmer, bemærkede Henning BruunSchmidt, da han gjorde status på årets HIFgeneralforsamling i Houlkær Hallen.
Fodboldafdelingen er vokset med 34 medlemmer, så den nu i alt kan mønstre 600
fodboldspillere. Line Dancerne har fået
lokket endnu to danseglade med, så de
nu i alt er 121. Badmintonafdelingen kan
glæde sig over en fremgang fra 57 til 71
medlemmer. Basketafdelingen tæller nu
56 medlemmer – én flere end for et år
siden. Håndboldafdelingen har lige akkurat
rundet de 100 medlemmer, efter at yderligere 32 nye spillere er kommet til. De 20
medlemmer i tennisafdelingen har kunnet
byde velkommen til et enkelt nyt medlem,
og endelig er der nu 44, der spiller amerikansk fodbold i Viborg Bullets. Det er en
fremgang på tre.
Ingen ”bad feelings”
Amerikansk fodbold har efterhånden stået
på idrætsmenuen i Houlkær i fire år, men
18

med virkning fra 2009-sæsonen er det
slut.
Viborg Bullets vil i fremtiden være at finde
på Liseborg-centret i sydbyen, men i en mail
til HIF-årsmødet betoner Bullet-formand
Jens Peter Stou kraftigt, at flytningen ikke
er udtryk for utilfredshed med forholdene
i Houlkær.
- Vi har været meget glade for at kunne
udvikle vores sport i trygge og sikre rammer
i Houlkær, men nu er vi efterhånden så
godt funderede, at vi er klar til at stå på
egne ben, lyder den officielle forklaring på,
at idrætsudbuddet i Houlkær i 2009 bliver
en sportsgren fattigere.
Det store smertensbarn
Tennis indgår derimod stadig i repertoiret,
men Henning Bruun-Schmidt lagde i sin
beretning ikke skjul på, at tennisafdelingen
her og nu er HIFs store smertensbarn.
- Medlemstallet kan åbenbart ikke bringes
op i et niveau, der kan finansiere afdragene
på tennisklubhusets realkreditlån. Lånet
er væk om syv år, men inden da må og
skal vi finde en løsning. Det er et faktum –
men ikke nogen trøst – at det ser sort ud
i næsten alle 17 tennisforeninger i Viborg
storkommune. Lokalt vil vi bl. a. forsøge at
løse problemerne ved at indgå i et samarbejde med skolernes idrætslærere – og med
Overlund Tennis Klub, forklarede HIF-formanden, der selv repræsenterer klubbens
betrængte tennisafdeling.
Helt kontant opererer tennisafdelingen
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i 2009 med et budgetteret underskud på
28.000 kroner, og også i 2008 var afdelingen en ”økonomisk møllesten” om resten
af foreningens hals.
Samlet bet på 38.000 kr.
At tennissporten pt. ser ud til at være nede
i lidt af en bølgedal i Viborg, er dog langtfra den eneste forklaring på, at Houlkær IF
i 2008 måtte notere en samlet økonomisk
bet på 38.000 kroner.
Ekstraordinært store udgifter til indkøb af
nyt spilletøj i snart sagt alle afdelinger –

og medlemmer, der smøler med at få betalt
kontingent til tiden – er andre medvirkende årsager til det knapt så opløftende
2008-regnskab.
- Det kan gå et enkelt år, men i længden er
det naturligvis ikke holdbart med et driftsresultat på minus 38.000 kroner, fastslog
Henning Bruun-Schmidt.
Han trøstede dog i samme åndedrag sig
selv - og de øvrige årsmødedeltagere –
med, at Houlkær IF fortsat råder over en
egenkapital på godt 313.000 kroner.

To velfortjente hæderspriser
Dorte Hesselholt og Mikkel Åris påskønnet for en særlig fortjenstfuld indsats for HIF
Hæderspriserne hænger ikke på træerne
i Houlkær IF. Og at den samme person
hædres hele to gange er ganske enkelt
uden sidestykke i klubbens historie.
Ikke desto mindre var dét, hvad der skete
på årsmødet 2009: For anden gang på små
to år blev kasserer Dorte Hesselholts indsats
påskønnet med en plakette og en kontant
erkendtlighed på 1500 kroner.
I forbindelse med 25 års-jubilæet i 2007 fik
hun hædersprisen for sin ansvarlighed, sin
arbejdsindsats og en ”kassererpædagogik
af særlig karakter og med gennemslag”.
- Nu er baggrunden så, at Dorte har besluttet at holde som kasserer. Dorte har været
kasserer i syv år i HIF og har i alle årene
arbejdet hårdt, ansvarsbevidst og engageret. Den indsats vil bestyrelsen gerne takke

for – og så i øvrigt ønske Dorte alt godt i
fremtiden, lød det bl.a. i formand Henning
Bruun-Schmidts motivation for hæderspristildelingen.
Aftenens anden hæderspris gik til en HIFer,
som har en endnu længere historie i klubben. Ja, faktisk så var Mikkel Åris med i den
allerførste bestyrelse, som i 1982 støbte
fundamentet til idrætsforeningen, som vi
kender den i dag.
Siden har Mikkel Åris holdt en længere
pause fra HIF-arbejdet, men nu er han i
fuld sving igen ”som en beundringsværdig
energisk, omsorgsfuld og ansvarsfuld formand for HIF-basket”.
- Mikkel gør en særlig indsats i forhold til
at løfte sociale udfordringer i kanten af
idrætten. Og heldigvis krones Mikkels – og
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de andres – indsats i basketafdelingen med
held. Med et øget medlemstal, et højere
aktivitetsniveau og flere sponsorindtægter
til følge, fremhævede Henning Bruun-Schmidt i sin tale til årsmødets anden hædersprismodtager.
Foruden Dorte Hesselholt og Mikkel Åris er
der kun to andre HIFere, som kan prale af,

at de har fået overrakt hædersprisen for ”en
særlig fortjenstfuld indsats for HIF”.
Det drejer sig om Dorte Hesselholts forgænger på kassererposten, Merete Thorsager, og
Alis Sørensen, som trak et stort læs, da det
i en periode var idrætsforeningen, der stod
for driften af Houlkær-Hallens cafeteria.

Mikkel Åris ønskes til lykke med hædersprisen af HIF-formand Henning BruunSchmidt.

For anden gang på små to år kunne Henning Bruun-Schmidt overrække HIFs
hæderspris til klubbens nu fhv. kasserer,
Dorte Hesselholt.
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Kassererposten gået i arv
Derimod savner HIF stadig en næstformand og – på sigt – en ny formand
En formand, en næstformand og en kasserer….
Ønskelisten var lang i Houlkær IF forud for
foreningens 27. årsmøde 19. marts.
Da det kom til stykket, lykkedes det kun at
få det ene af ønskerne opfyldt.
Dorte Hesselholt gik af som kasserer efter
syv år som bestyrer af klubbens pengesager, og hendes post bliver nu overtaget af
Tina Berg Henriksen.
- Vi er utroligt glade for, at du har sagt
”ja” til at påtage dig hvervet, og vi vil som
bestyrelseskolleger gøre, hvad vi kan for at
støtte dig i arbejdet.
- Kassererposten er vigtig i enhver idrætsforening – men ikke mindst i en så uhomogen forening som vores, påpegede formand
Henning Bruun-Schmidt i sin korte velkomsttale.
Den afgående kasserer har selv gjort et
solidt benarbejde for at skaffe sin efterfølger.
De to kender hinanden fra forældrekredsen
omkring HIFs U15-hold i fodbold og har
ofte stået sammen og heppet på sidelinien,
når sønnerne har været i kamp på grønsværen.
Foruden sønnen på U15-holdet har Tina
Berg Henriksen også en søn, der spiller på
klubbens U13-hold.
Den nye HIF-kasserer har adresse på Skaglen og har efterhånden boet i Houlkærområdet siden 1995. Og så er hun i øvrigt
vant til at arbejde med pengesager i sit
civile job som kunderådgiver i Jyske Banks
Viborg-afdeling.

HIF-bestyrelsen havde egentlig også satset
på, at det på årsmødet ville lykkes at få
besat den næstformandspost, som ellers
har stået ledig i en årrække.
Både Henning Bruun-Schmidt og Dorte
Hesselholt har i ugerne forud for generalforsamlingen talt med et potentielt emne
til posten, men den pågældende dukkede
desværre aldrig op på ”valgdagen”.
- Nu bliver det så i stedet op til os i bestyrelsen af finde en fungerende næstformand,
som forhåbentlig på sigt vil være interesseret i at overtage formandsposten.
- For som vi også allerede har annonceret
i indkaldelsen til dette års generalforsamling, så vil jeg gerne afløses som formand.
Senest når min valgperiode udløber i 2010,
bebudede Henning Bruun-Schmidt på HIFårsmødet.

Tina Berg Henriksen – afløser Dorte Hesselholt på posten som kasserer i Houlkær
Idrætsforening.
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Arrangementer
Koncerter
Lørdag den 4. april kl. 15.00
Kormusik til påske. Viborg Koret, Viborg Kammerkor, Sing4Fun og Houlkær Kirkes egne
kor medvirker.
Torsdag den 9. april kl. 19.30
Skærtorsdag, Liturgisk gudstjeneste
Et til lejligheden sammensat kor medvirker.
Børnekoret ved Houlkær Kirke trives nu igen i bedste velgående. De 6 piger kommer trofast
hver onsdag eftermiddag. For tiden øver vi på musicalen "David", som skal synges til sommerkoncerten den 10. juni. Efter sommerferien planlægges en weekendtur til Göteborg. Der
er stadig mulighed for at tilmelde sig koret, man kan bare møde op onsdag kl. 14.30.
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Sogneeftermiddage
Tirsdag den 21. april kl. 14.30
”Mennesker jeg har mødt på min vej”, v/journalist Per Hansen, Tv- Midt /Vest.
Per Hansen er kendt for sine gode menneskeportrætter og han vil på dette møde fortælle os
om nogle af de mange spændende mennesker han har mødt igennem årene.
Vi ser frem til en berigende eftermiddag.

Sogneaften
Torsdag den 16. april kl. 19.30
”Troens visdom – mit møde med religiøse ledere, v/Anders Laugesen.
Kom og mød stemmen bag DR-programmet, ”Mennesker og Tro”. Anders Laugesen har
med sin store faglige viden om kristendom og verdens religioner, og med sit engagerede og
lyttende væsen formået at skabe programmer om mennesker og tro, som tiltrækker mange
lyttere og påkalder sig bred respekt. Hans journalistiske arbejde har indbragt ham en række
priser. Anders Laugesen vil ud fra overskriften ”Troens visdom” fortælle om sit personlige
møde med en række vise mænd og kvinder – herunder nogle af verdens religiøse ledere som
Dalai Lama, Desmond Tutu, Guruen Amma og ærkebiskop Anastasios.

Åben Families Udflugt
Søndag den 17. maj
Vi mødes til gudstjeneste kl. 10.30 i Houlkær Kirke.
Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen – frokosten koster 20,- kr.
og herefter kører vi i bus til Torsted Kirke i Vestjylland hvor vi får en naturvejleder
med i bussen, der vil vise os rundt i det enestående hedelandskab
og demonstrere for os, hvordan hyrdehunde arbejder med en stor fåreflok.
Undervejs drikker vi kirkens medbragte kaffe.
Der vil også være mulighed for alene at deltage i udflugten.
Pris: 80 kr. for udflugt og kaffe.
Sidste tilmelding tirsdag den 12. maj kl. 12.00.
Afgang fra Houlkær Kirke kl. 12.15.
Forventet hjemkomst kl. ca. 18.30.
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Studiekreds
Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 14.00, hvor der bliver et oplæg, god tid til
debat og samtale – og en kop kaffe. Alle kan være med – uanset alder, diskussionslyst og
forhåndskendskab til emnet. Der kræves ingen forberedelse forud for, at vi mødes. Indtil
sommer skal vi arbejde med Gudsbilleder i nyere danske salmer – både i og udenfor salmebogen. Sidste gang inden sommerferien er 5. maj kl. 14.00
Sognepræst Karsten Høgild

Houlkær Kirkes legestue
I Houlkær Kirkes kælderlokaler er der hver tirsdag mellem kl. 10.15 - 12.00 legestue for
børn under skolealderen med deres voksne. Det koster 30 kr. om måneden
Det er Tove Kallestrup, kirkens sognemedhjælper som står for legestuen. Tlf: 20 86 11 58
Legestuen er lukket i skolens ferier.

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 og en småkage i våbenhuset.

Ønskekoncert den sidste fredag i måneden
i Houlkær Kirkes våbenhus.
Efter morgensangen i kirken synger vi årstidens sange fra højskolesangbogen efter
forslag fra de fremmødte.
Der er aftalt ønskekoncert følgende fredage: den 24. april, den 29. maj og den 26.
juni.
I forbindelse med morgensangen i Houlkær festuge uge 22, fredag den 29. maj,
er der desuden underholdning ved ”Houlkær Barberforretning”, 8 velklædte herrer
synger amerikanske kærlighedssange.
Organist Jens Christian Hansen
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HOULKÆR KIRKE
Fortællegudstjenester
En onsdag om måneden holder vi fortællegudstjeneste for børn – primært mellem 3 og 10
år – og deres familier. Gudstjenesten varer ca. en halv time. Efter gudstjenesten spiser vi
pizza sammen – Prisen er 10 kr. for voksne og 5 for børn. Vi håber på at se dig!
Kommende dato – kl. 17.00: 22. april v/Karsten Høgild
(Vi har ingen fortællegudstjenester i maj måned – til gengæld deltager vi i ”Open Air”
gudstjenesten den 29. maj – se programmet for festugen i næste nummer).

Åben Familie
Mødes hver anden fredag kl. 18.30 – 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er de næste gange: den 3. april, den 17. april samt den 1. maj.
Fredag den 15. maj aflyst grundet udflugten den 17. maj.
Til Åben families aftener kan man blive hentet af kirkebussen ved at ringe til kirkekontoret
senest på dagen inden kl.12.00 på tlf. 86 67 40 88 – Prisen for aftensmad er 30,- kr.

Houlkær Festuge i Houlkær Kirke.
Torsdag den 28. maj kl. 10.30.
Festugemenu
Tema: Livet er i Farver.
Festugedag
Fredag den 29. maj
Kl. 10.00
Festugeandagt i kirken med efterfølgende ønskekoncert i våbenhuset,
og underholdning ved 8 festklædte herrer ”Houlkær Barberforretning”
Kl. 16.00
Fernisering af kunstudstilling / Arne Haugen Sørensen.
Ved ferniseringen spiller Birthe Marcussen tværfløjte og Jens Christian Hansen
spiller cembalo. Den lille barokduo spiller bl.a. musik af Bach og Couperin.
Kl. 17.00
Open Air-gudstjeneste i ”gryden” det er også for børn.
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HOULKÆR KIRKE
Påskens gudstjenester
Påsken er kirkeårets højdepunkt. Det er her dramaet for alvor udspiller sig.

Skærtordag aften kl. 19.30
dækker vi et langt bord i kirkerummet og holder måltidsgudstjeneste. På den måde vil vi
mindes Jesu sidste måltid med sine disciple. Vi genoplever det jødiske påskemåltid med dets
symbolske retter og den nye tolkning som Jesus gav det.
Et til lejligheden sammensat kor medvirker.
Langfredag kl. 10.30
genoplever vi Jesu henrettelse og død.
Ved gudstjenesten er der ingen prædiken, i stedet udtrykkes dramaet ved hjælp af læsninger
fra Jesu lidelseshistorie.
1. og 2. Påskedag kl. 10.30
Hører vi om Jesu opstandelse og sejr over døden.

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
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Gudstjenester
April

Søndag den 5. kl. 10.30
Palmesøndag
Karsten Høgild
Torsdag den 9. kl. 19.30
Skærtorsdag
Måltidsgudstjeneste
Karsten Høgild

HOULKÆR KIRKE
Lørdag den 9. kl. 10.30
Konfirmation
Lotte Martin Jensen og Karsten Høgild
Søndag den 10. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 17. kl. 10.30
Karsten Høgild

Fredag den 10. kl. 10.30
Langfredag
Lotte Martin Jensen

Torsdag den 21. kl. 10.30
Kristi Himmelfartsdag
Lotte Martin Jensen

Søndag den 12. kl. 10.30
Påskedag
Karsten Høgild

Søndag den 24. kl. 10.30
Karsten Høgild

Mandag den 13. kl. 10.30
2. Påskedag
Lotte Martin Jensen
Søndag den 19. kl. 10.30
Karsten Høgild

Fredag den 29. kl. 17.00
”Open Air”, Karsten Høgild
Gudstjeneste i ”Gryden”.
Søndag den 31. kl. 10.30
Pinsedag
Lotte Martin Jensen

Søndag den 26. kl. 10.30
Karsten Høgild

Maj

En korrektion til omtalen af kirkebil i
folderen med Praktiske oplysninger.

Fredag den 8. kl. 10.30
Bededag
Konfirmation
Lotte Martin Jensen og Karsten Høgild

Kirkebil (taxa) til gudstjeneste i Houlkær Kirke omhandler kun mennesker
der bor i Houlkær Sogn.
Bestil helst senest om fredagen til kirkekontoret: 86 67 40 88, eller alternativt direkte til Taxa: 86 62 66 00
senest en time før gudstjenesten.
v/Kordegnen.

Søndag den 3. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
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DET SKER...
3/4
4/4
9/4
16/4
17/4
21/4
22/4
24/4
1/5
5/5
17/5
28/5
29/5
29/5
29/5
30/5

kl. 18.30
kl. 15.00
kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 18.30
kl. 14.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 10.00

"Åben Familie" / Kirken
Kormusik til Påske / Kirken
Skærtorsdag,Liturgisk gudstjeneste / Kirken
"Troens Visdom", aftenmøde / Kirken
"Åben familie"/ Kirken
"Mennesker jeg har mødt på min vej" / Kirken
Fortællegudstjeneste / Kirken
Ønskekoncert / Kirken
"Åben Familie"/ Kirken
Studiekreds / Kirken
Åben families Udflugt / Kirken
Festuge bespisning / Kirken
Morgenandagt / Ønskekoncert
Fernisering / Kirken
Open Air gudstjeneste / Kirken
Bogbyttedag / Houlkær Bibliotek

Go'nat idræt i Houlkær
2009: 28/3, 25/4, 26/9, 31/10
Alkoholfrit diskotek:
2009: 29/5, 11/9, 13/11
Bemærk ny dato den 29/5

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk
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