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”Unoden” klar til ouverturen
Musikken kommer fra første dag til at præge Houlkærs nye, integrerede daginstitution

Det holdt hårdt, men de nåede det. Hånd-
værkerne bag opførelsen af Houlkærs 
nyeste daginstitution, Unoden.
Så sent som i april, da Viborg Kommune 
inviterede til forsinket rejsegilde på Skal-
dehøjvej, stak der stadig isoleringsmateriale 
ud af væggene, og i det hele taget krævede 
det en god portion fantasi at forestille sig, 
at bygningen midt i maj ville stå klar til 
at modtage de første børnehave- og vug-
gestuebørn.
Ikke desto mindre har det nu vist sig, at 
tidsplanen var realistisk. 15. maj rykker det 
første hold Houlkær-poder ind og tager 
stuerne i ”Unoden” i besiddelse.
- Enkelte hængepartier vil der jo nok stadig 
være, som håndværkerne endnu ikke har 
nået at få helt afsluttet. Men så er der jo 
ikke andet for, end at vi i starten må for-

søge at indrette os efter dét. Heldigvis er 
det jo ikke den dårligste årstid til udendørs 
aktiviteter, konstaterer den nyansatte leder 
af ”Unoden”, 40-årige Cita Ammitzbøll.
Cita Ammitzbøll har i de seneste fire år 
været leder af Sct. Mogensgades Børne-
have i midtbyen, men meldte sig allerede 
i 2006 på banen, da hun fik nys om, at en 
ny, integreret institution var under opsej-
ling i Houlkær. 
Den nye leder har således været med i hele 
processen lige fra de første byggemøder 
med arkitekt Søs Christensen fra KPF Arki-
tekter – uden at hun på noget tidspunkt 
har været garanteret lederstillingen - og 
overordnet set er hun imponeret over det 
færdige resultat.
- Der har godt nok været en sparerunde 
undervejs, men langt hen ad vejen er 

Musikken kommer i høj grad til at præge dagligdagen i Houlkærs nye, integrerede dagin-
stitution, Unoden. Derfor var der også en god portion symbolik i, at det var børn og pæda-
goger fra Børnehaven Kokholm, der sang for ved rejsegildet i april.
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”Unoden” blevet næsten, som vi fra starten 
havde forestillet os dét, siger Cita Ammitz-
bøll.

Musik i dagligdagen
Det, der ifølge Cita Ammitzbøll først og 
fremmest adskiller ”Unoden” fra en ”almin-
delig” daginstitution, er, at der er kælet for 
de små detaljer.
Lysindfaldet er designet, så lysstrålerne 
kommer til at fremstå som noder på et 
stykke nodepapir.  De lyddæmpende mate-
rialer er tænkt ind i byggeriet fra starten.
- Og så kan man vel også sige, at arkitekten 
har været temmelig dristig i sit farvevalg, 
bemærker institutionslederen, som officielt 
har været ansat i sit nye job med virkning 
fra 14. april. 
Også på det pædagogiske plan er der i høj 
grad lagt op til, at  ”Unoden” skal have sit 
eget særpræg.
- Som alle andre daginstitutioner i Viborg 
er vi naturligvis også underlagt kommu-
nens overordnede børnepolitik, men vores 
fokus vil primært ligge på musik, bevæ-
gelse og udeliv.
- Udgangspunktet er, at det musiske så vidt 
muligt skal skinne igennem i alle vore akti-
viteter, og på det punkt er jeg meget tyde-
lig i mine forventninger til mine kommende 
medarbejdere. De skal bevidst forholde sig 
til, at det er en musisk børnehave, der er 
ansat i, understreger Cita Ammitzbøll.
Hun har selv i sit tidligere job arbejdet tæt 
sammen Viborg Kommunale Musikskole og 
har    derigennem fået syn for musikkens 
potentiale som pædagogisk virkemiddel. 
Som leder af ”Unoden” håber hun bl. a. 
også på at få indledt musikalsk samarbejde 
med ”Det Jyske Ensemble” og naboerne på 

Houlkærskolen. 
Uden at der dog heri ligger, at den nye insti-
tution i Houlkær ser det som sin pædago-
giske opgave at uddanne kommende, små 
musikvirtuoser.
- Musik kan være mange ting. Lige fra dans 
og rytmik til lyde i naturen. Men musik skal 
der være i ”Unoden” lige fra dag 1, og en 
af traditionerne bliver, at vi hver morgen 
vil samle børnene til morgensang og mor-
gengymnastik på tværs af stuerne, bebuder 
Cita Ammitzbøll.

Glidende proces
”Unoden” er oprindelig normeret til at 
skulle huse 60 børnehavebørn og 20 vug-
gestuebørn, men i starten bliver fordelings-
nøglen noget anderledes.
Forholdsvis mange af de børn, der holder 
deres indtog i ”Unoden” i løbet af de kom-
mende måneder, er to-årige, som hidtil har 
haft deres gang i den kommunale dag-
pleje.
- Og først i løbet af 2009 ser det ud til, 
at forholdene endeligt udlignes, så vi 
rammer den aldersfordeling, der har været 
forudsætningen fra starten, noterer Cita 
Ammitzbøll.
Den nye leder af ”Unoden” er ikke blind for, 
at der muligvis rundt omkring i Houlkær 
sidder dagplejere, som er ærgerlige over at 
skulle afgive deres ældste børn til den nye 
daginstitution ”før tid”.
Men generelt føler hun, at processen med 
at få fyldt ”Unoden” op er forløbet betyde-
ligt mere gnidningsfrit, end man måske på 
forhånd kunne frygte.
- At flytte sit barn er altid en stor beslut-
ning, men jeg synes, jeg har haft en god 
dialog med de forældre, der har haft ringet, 
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og heldigvis har jeg ikke indtryk af, at der 
er nogle, der er havnet i ”Unoden” mod 
deres vilje.
- Det gør det alt andet lige noget nemmere 
at få et positivt forældresamarbejde op at 
stå fra starten, noterer Cita Ammitzbøll.
Indslusningen af de mange nye børn bliver 
en længere proces, som kommer til at 
strække sig helt frem til 4. august. Først til 
den tid er den nye, integrerede daginstitu-
tion i Houlkær helt fyldt op, og den offi-
cielle indvielse af ”Unoden” må derfor også 
vente til engang i august-september.

Inden da glæder Cita Ammitzbøll, som selv 
bor på Hedeskrænten, sig til at introducere 
sine nye medarbejdere for lokalområdets 
mange små oaser.
- Så vidt jeg umiddelbart kan skønne, 
bliver jeg en af de eneste medarbejdere i 
”Unoden” med fast bopæl i Houlkær. Og 
jeg tror ikke, der er ret mange udefra, som 
gør sig forestilling om, hvilken fantastisk 
bydel Houlkær egentlig er, når det gælder 
stisystemer og grønne områder, bemærker 
Cita Ammitzbøll.

Endnu da der blev holdt forsinket rejsegilde i Unoden i april, var det svært at forestille sig, 
at bygningen godt en måned senere ville stå klar til at modtage de første vuggestue- og 
børnehavebørn.
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Festuge ligner sig selv – og så dog
Nye festugeindslag blander sig – også i år – med de gode, gamle festugetravere  

Line dance, kunsthåndværk og et helt nyt 
festugetilbud til ældre og andet godtfolk.
Selv om Houlkær Festuge grundlæggende 
er omgærdet af en hel del traditioner, er 
der også i år levnet plads til fornyelse i det 
festugeprogram, som løber af stabelen den 
sidste uge af maj.
I 2007 druknede festugeåbningen på det 
nærmeste i regn. Så galt skulle det ikke 
gerne gå i år, hvor det er den tidligere 
lærer på Houlkærskolen, Niels Ebdrup, der 
holder åbningstalen, men for alle eventua-
liteters skyld har arrangørerne sikret sig, at 
der denne gang er mulighed for at rykke 
indenfor i bibliotekets forhal, hvis det på 
ny skulle vise sig, at vejrguderne er fest-
ugen uvenligt stemt.
Musikalsk krydres festugeåbningen med 
gæsteoptrædener af Houlkær Kirkes kor 
og Viborg Gymnasium og HFs husorkester 
under ledelse af musiklærer Morten Bak 
Hansen, og Houlkær Kirke og Boligselska-
bet Viborg byder som sædvanligt på kaffe, 
te og kage til lejligheden.
Inden døre på biblioteket udstilles der teks-
tiler fra Mellemøsten og husflidsarbejder 
fremstillet af kvinderne i Projekt Firklø-
ver. To af kvinderne giver danseopvisning 
i hjemmesyede dragter, og senere tirsdag 
inviterer biblioteket traditionen tro på 
”Godnathistorier for børn”. Et gennemgå-
ende festuge-tilbud, som også i år stræk-
ker sig over tre aftener. Erik Kierkegaard 
lægger for med en spændende historie om 
tirsdagen. Christina Stenberg Larsen fortæl-

ler eventyr om onsdagen, og torsdag ind-
finder Jesper Nielsen sig på biblioteket for 
af opføre historien om ”Karius og Baktus” 
som ”bordteater”.  
Onsdag er der også Open Air-gudstjeneste 
i gryden ved Houlkær Kirke – og efterføl-
gende fællesspisning med de grønne spej-
dere i rollen som gæstekokke. Og på den 
udendørs basketballbane ved Houlkærhal-
len vil der i de sene eftermiddagstimer, 
onsdag, være mulighed for at spille Gam3-
streetbasket – under ledelse af instruktører 
fra Houlkær IFs basketballafdeling.

Festmenu til venskabspris
Torsdag barsler Houlkær Kirke med et helt 
nyt festuge-tilbud i form af et arrangement 
under titlen ”Venskaber gennem årtusin-
der”.
Arrangementet henvender sig bredt til 
alle interesserede, men kirken har specielt 
inviteret beboerne på Kildehaven til at 
komme.
- Og i det hele taget er arrangementet et 
forsøg på at lave et festligt indslag for dem, 
som der måske ellers ikke er så meget for i 
festugen, forklarer sognemedhjælper Tove 
Kallestrup.
Under den indledende sammenkomst i 
kirken vil der blive sat fokus på stærke ven-
skaber i Bibelen, i verdenslitteraturen - og 
i dagligdagen.
Bagefter serverer kirken en festmenu til 
den rørende pris af 30 kroner pr. kuvert, og 
skulle nogle ønske at lade sig transportere 



8

AKTUELT I OMRÅDET

i kirkebil til og fra arrangementet, så lader 
det sig også arrangere.
Senere torsdag optræder børnene fra Bør-
nehaven Hobbitten som sædvanligt på 
torvet i Houlkærcenteret – denne gang ikke 
med teater men med sang og trommespil 
– og torsdag aften er der som traditionen 
foreskriver Houlkærløb med start og opløb 
ved Houlkærhallen.

Mere Bjørn Borg
Lærer Jakob Flintholm, Houlkærskolen, har 
i år afløst Niels Ebdrup som løbsarrangør, 
men i første omgang uden at gennemføre 
de helt store ændringer.
- Løberuterne er de samme, som deltagerne 
kender fra tidligere år, men på sponsorsi-
den har jeg bestræbt mig på at opgradere 
løbet, så der i år er lidt mere Bjørn Borg og 
i det hele taget flere tøjpræmier at komme 
efter. 
- Samtidig har vi internt på skolen forsøgt 
at lægge op til lidt flere interne konkur-
rencer klasserne imellem, og samlet set kan 
det forhåbentlig være medvirkende til, at 
vi hæver deltagerantallet fra 500 i fjor til 
i hvert fald 600 i år, vurderer Jakob Flint-
holm.
Som et ekstra trækplaster håber han at 
kunne få et kendt ansigt til at affyre start-
skuddet til årets Houlkærløb, men hvorvidt 
det lykkes er endnu ikke helt afklaret.
Afklaret er det til gengæld, at fredagen 
under festugen kommer til at stå i de 
musikglade teenageres tegn.
Fredagsprogrammet indledes ganske vist 
med musikandagt, kaffe og fællessang i 
Houlkær Kirke, men fra midt på eftermid-
dagen overtager ungdommen scenen i 
Houlkærcenteret i form af en ny omgang 

”Talentløst show”.
Som i fjor vil det fortrinsvis være unge fra 
Fritidsgården, som giver prøver på deres 
musikalske talenter på friluftscenen, men 
håbefulde unge bands udefra er også vel-
komne til at give et nummer.
I år flasker det sig oven i købet så heldigt, at 
der i umiddelbar forlængelse af det talent-
løse show i Houlkærcentret er alkoholfrit 
diskotek i Houlkærhallen.
Her vil de optrædende, unge bands få 
mulighed for at opføre deres numre endnu 
engang, og på den måde få ekstra valuta 
for vinterens anstrengelser i øvelokalet.

Marked under parasoller
Lørdag – på festugens sidste dag – skulle 
det gerne være markedsstemningen, der 
kommer til at præge billedet.
Sidste års bagagerums- og legetøjsmarked 
er i år udvidet til et ”Parasolsalg”, så der 
nu også bliver mulighed for at faldbyde 
kunsthåndværk og andre hjemmelavede 
produkter.
Samtidig flyttes markedet fra kirkens 
P-plads til selve Houlkærcenteret -  i håb 
om at også dét kan være med til at skabe 
en mere fortættet markedsstemning. 
Allerede fra kl. 8.30 byder Boligselskabet 
Viborgs beboere på morgenkaffe og rund-
stykker til de morgenduelige. I formiddagens 
løb vil der bl.a. være line dance-opvisning 
ved de lokale linedancere, og programmet 
for festugens sidstedag byder bl.a. også på 
bogbyttedag, spejder-aktiviteter og hoppe-
borg til børnene.
- Isoleret set er der måske ikke et enkelt 
festugearrangement, der falder i øjnene, 
men betragter man festugen som en helhed, 
synes jeg, den på en fin måde illustrerer 
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den aktivitet, som også i de daglige præger 
Houlkær-området, bemærker beboerrådgi-
ver Tonie Holmberg, Boligselskabet Viborg.  
Ligesom Tove Kallestrup fra kirken og 
Jakob Flintholm fra skolen er hun med i 
det 11 personers planlægningsudvalg, der 
har stået for organiseringen af festugen. 

Følg Houlkær Festuge dag for dag på
 www.houlkaerportalen.dk

 Fritidsgårdens ”talentløse show” ser ud til at have bidt sig fast som en af festuge-traditio-
nerne. Også i år bliver det teenagerne, der kommer til at sætte den musikalske dagsorden i 
Houlkærcenteret fredag eftermiddag.

De resterende otte festugearrangører er 
Susanne Nielsen, Hobbitten, Anders Mark, 
Fritidsgården, Kirsten Nørgaard, Houlkær 
Bibliotek, Carsten Marcussen, Initiativgrup-
pen, Ulrik Ryberg, Superbrugsen, Margit 
Pedersen, Houlkærvænget, Anette Kløjga-
ard og Kurt Lindegaard.  
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Cirkus Dannebrog siger
 ”På gensyn i 2009”

Næsten 1000 tilskuere var på plads til årets cirkusforestilling ved Houlkær-centeret  

Indiske elefanter på forhøjningen ved 
Medieskolerne og cirkusheste i alle størrel-
ser på græsarealerne foran Houlkær Kirke.
Dette usædvanlige syn vil Houlkær-bor-
gerne sandsynligvis også kunne møde til 
næste år, hvis det står til artisterne i Cirkus 
Dannebrog.
Cirkussæsonen er endnu dårligt nok 
begyndt. Alligevel var cirka 950 forvent-
ningsfulde cirkusentusiaster i alle aldre 
på plads, da Cirkus Dannebrog gæstede 
Houlkær-centeret 8. april, og det beteg-
ner sprechstallmeister Agnete Louise Enoch 
som en ”rigtig tilfredsstillende” publikums-
interesse.

- 1000 tilskuere er ensbetydende med fuldt 
hus, så 950 gæster i Houlkær er absolut 
godkendt, og derfor tør jeg også godt alle-
rede nu sige ”På gensyn i 2009”,  lyder det 
fra Cirkus Dannebrogs pressetalskvinde.
Cirkus Dannebrog-karavanen tæller efter-
hånden små 100 personer med tilhørende 
beboelsesvogne, madboder, dyretransport-
vogne etc, og at få sådan et menageri 
bugseret på plads på arealerne ved Houl-
kær-centeret er i sandhed ikke nogen helt 
enkelt operation.
Alligevel forsikrer Agnete Louise Enoch, at 
Cirkus Dannebrog ikke har planer om at 
forlægge den årlige forestilling i Viborg til 

Elefanter i fri dressur på en græsplæne i Houlkær-centeret – inden aftenens optræden. 



11

AKTUELT I OMRÅDET

Cirkus Dannebrogs heste og ponyer fik mange kærtegn med på vejen, inden de skulle vise 
deres kunster i cirkusmanegen. 

andre lokaliteter, hvor udenomsforholdene 
– ved en umiddelbar betragtning - ville 
være mere ideelle. 
- Takket være den tidligere brugsuddeler, 
John Møller, har vi igennem årene fået 
opbygget et helt specielt forhold til Houl-
kær, hvor vi nu snart kan fejre 30 års jubi-
læum, og i cirkusbranchen er vi i forvejen 
ikke særligt mageligt anlagte.
- Derfor vender vi gladeligt tilbage til Houl-
kær, så længe Houlkær-borgerne i øvrigt 
har lyst til at se vores forestilling, fastslår 
Agnete Louise Enoch.
For resten var det ikke kun lokale cirkusken-
dere, der var på plads i teltet under Cirkus 
Danneborgs forårsbesøg på Viborg-egnen.
Forestillingen i Houlkær blev såmænd også 
overværet af en udsendt medarbejder fra 

et anerkendt hollandsk cirkus-magasin, 
og repræsentanten for den internationale 
presse kvitterede efterfølgende ved at til-
dele årets Cirkus Dannebrog-forestilling 
hele fem stjerner. 
I Houlkær Nyt giver vi os ikke af med at 
uddele karakterer, men også dette blads 
udsendte følte sig rigtig godt underholdt 
i Cirkus Dannebrog-teltet. Ikke mindst af 
elefantdomptøren Elvis Errani og hans tre 
indiske elefanter og af de spanske trapez-
kunstnerne Pablo og Victoria Garcia i deres 
roterende rumraket.
Dem bliver det næppe til et gensyn med i 
2009, men så har Cirkus Dannebrog forhå-
bentlig nogle andre spektakulære oplevel-
ser ”i ærmet”……
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Symaskinerne snurrer og strikke-
pindene klirrer i projekt ”Firkløver”

Der er forår i luften. Dørene står åbne ind 
til Aktivitetshuset og ud strømmer en glad 
lyd af kvinde- og pigestemmer. Dansk tales 
der, men det er tydeligt at ikke alle er bar-
nefødt her i landet.
Inde i huset snurrer symaskinerne højlydt 
og der er trængsel ved klippebordene. 
Nogle af kvinderne er vant til at sy fra deres 
hjemland og syr flotte kjoler og corsager. 
Andre er i gang med symaskinen for første 
gang og syr en nem nederdel eller taske. 
I det mindre rum bagved er der gang i 
strikke-, hækle- og broderiprojekterne. Flere 
bakser koncentreret med deres første strik-
ketøj, - og der er mange nemme modeller 
med tasker, halstørklæder eller bamser at 
gå i gang med for nybegynderne.

I projekt Firkløver har vi valgt dette forår 
at sætte fokus på håndarbejde, og samtidig 
gøre det sådan, at kvinderne måtte tage 
deres store piger med til denne aktivitet. 
Det har vist sig at være en stor succes. Der 
er trængsel i lokalerne og nok at se til for 
lærerne, Søs og Karin, og de unge piger fra 
Viborg Håndarbejdsskole og Textilsemina-
riet, der giver en hånd med som instruk-
tører. 

I Houlkær Festuge vil nogle af håndarbej-
derne blive udstillet på biblioteket. Udstil-
lingen åbner ved en lille reception tirsdag 
den 27. maj kl. 17, og alle er hjertelig vel-
komne. 

Søs og Karin underviser
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Det første strikketøj

Projekt ”Firkløver” er et aktivitets- og 
mødested for kvinder med anden etnisk 
baggrund end dansk. Danske kvinder, 
der har lyst til at være sammen på lige 
fod i et internationalt miljø er også 
meget velkomne.
Der er åbent tirsdag kl. 16 – 20 og tors-
dag kl. 10 – 13 i Aktivitetshuset, Ods-
højvej 7 B. (ved Houlkær Kirke). Tirsdag 
laver vi håndarbejde. Torsdag er pro-
grammet mere blandet, -vi syr, lærer 
dansk, laver mad og lærer at bruge 
computeren. Her i foråret har vi des-
uden haft 4 Håndarbejds-søndage, 30. 
marts, 13. april, 18. maj og 25. maj.

Kontakt: Projektleder Lise Reinholdt, 
Tlf. 61 20 44 50

Paulinas første sy-projekt
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Et springbræt til foreningslivet
To deltidsmedarbejdere ansat til at stå i spidsen for nyt integrationsprojekt i Houlkær   

Projektet har efterhånden været i støbe-
skeen i et stykke tid, men nu begynder det 
for alvor at tage konkret form.
Den faste base er lokaliseret. To deltids-
medarbejdere er ansat til at stå for aktivite-
terne, og midt i april holdt de første drenge 
i målgruppen deres indtog i de nyindret-
tede klublokaler på Odshøjvej.
Særligt skarpsindige læsere har måske alle-
rede gættet, at indledningen refererer til 
”Projekt Springbrættet”. Et lokalt integra-
tionsprojekt, der tidligere har været spo-
radisk omtalt her i Houlkær Nyt, og hvis 
primære formål er at få flere af områdets 
foreningsløse unge kanaliseret over i det 
organiserede foreningsliv.
Den erklærede ambition er i løbet af de 
næste to år at få 100 lokale unge aktivt 
involveret i projektet. At få 20 af de unge 
uddannet som instruktører - samt at få 
engageret en halv snes voksne som frivil-
lige hjælpere. 
- Det lyder måske nok som en ambitiøs 
målsætning, men personligt betragter jeg 
det også mere som en rettesnor.
- Det afgørende er, at vi igennem projek-
tet får introduceret et større antal unge 
til det lokale fritids- og foreningsliv, og at 
vi forhåbentlig også får forældrene med 
på banen, forklarer beboerrådgiver Tonie 
Holmberg.
Som repræsentant for Boligselskabet Viborg 
er hun med i styregruppen bag projektet. 
En styregruppe, som også tæller repræsen-
tanter for Fritidsgården, Houlkærskolen, 

Houlkær Idrætsforening og Viborg Kom-
mune.
Til at stå for de praktiske aktiviteter i 
samråd med de unge er der ansat to med-
arbejdere, som i forvejen har deres daglige 
gang i området.
Karin Bjerrum, som er pædagog på Fri-
tidsgården, skal i fremtiden bruge ¼ af sin 
arbejdstid på at organisere aktiviteter for 
projektets pigegruppe, og tilsvarende er 
idrætspædagog Shapoor Aomor ansat i en 
halvtidsstilling til at tage sig af drengene, 
sideløbende med at han fortsat er ansat i 
Houlkærskolens SFO.
Drengene mødes fast tre eftermiddage om 
ugen, mens to ugentlige eftermiddage er 
reserveret til pigerne. Og for begge grup-
pers vedkommende gælder, at den faste 
base er kælderen under Odshøjvej 38. Her 
er lokalerne netop blevet malet og sat i 
stand til formålet og venter nu bare på at 
blive taget i brug af de unge.
Projekt Springbrættet henvender sig pri-
mært til unge med anden etnisk baggrund 
end dansk, men også foreningsløse danske 
unge er velkomne, pointerer Tonie Holm-
berg.
Endnu er det for tidligt at sige noget enty-
digt om interessen for det nye klubtilbud i 
Houlkær-området.
- Men jeg fornemmer da, at der specielt 
blandt drengene er stor nysgerrighed 
omkring projektet, bemærker Tonie Holm-
berg.
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Streetbasket for fuld musik
Lions Club støtter streetbasket-aktiviteter i Houlkær med 50.000 kroner 

Mens stort set alle andre, lokale idrætstilbud 
skruer aktivitetsniveauet ned på vågeblus, 
ser der ud til at blive hektisk sommerakti-
vitet på den udendørs basketball-bane ved 
Houlkær Hallen.
Det er i hvert fald intentionen med det sam-
arbejde, Projekt Springbrættet i Houlkær 
har indgået med Houlkær IFs basketafde-
ling og den landsdækkende streetbasket-
organisation, Gam3.
Mandag 5. maj blev der for første gang 
fløjtet op til streetbasket for Houlkærs 
basketballinteresserede ungdom, og så er 
der i øvrigt dømt træning hver mandag og 
onsdag frem til august, hvor Gam3-projek-
tet kulminerer med en stor, landsdækkende 
streetbasket-turnering i København. 
Det nye, udendørs idrætstilbud i Houlkær 
henvender sig til alle i aldersgruppen 12-18 
år, og prisen for at være med er så moderat 
som 10 kroner pr. gang.
Rigtige streetbasket-freaks kan dog med 
fordel binde sig for hele sommersæsonen. 
Det koster ganske vist 50 kroner, men så 
får man også en basketball og et svedearm-
bånd oven i de to ugentlige   basketballek-
tioner sommeren igennem.
Træningen foregår til musik, som det sig 
hør og bør i streetbasket-miljøet, og 7. juni 
er Gam3-organisationen vært ved et socialt 
arrangement, hvor der både diskes op med 
mad og live-musik
Det siger vel næsten sig selv, at hele denne 
streetbasket-pakke umuligt kan finansieres 
med en egenbetaling på 50 kroner for en 
hel sommersæson.

Derfor er initiativtagerne i Houlkær også 
særdeles taknemmelige for det engangsbi-
drag på 50.000 kroner, som de til formå-
let har modtaget fra den den lokale Lions 
Club.
- Uden disse penge ville vi umuligt have 
kunnet stable tilbuddet på benene, kon-
staterer beboerrådgiver Tonie Holmberg, 
Boligselskabet Viborg.
Tonie Holmberg er også tovholder for 
Projekt Springbrættet, der – som omtalt 
andetsteds i Houlkær Nyt – har til formål 
at få flere af Houlkærs unge kanaliseret 
over i det organiserede foreningsliv. 
Og ikke mindst med dét i mente ser hun 
med stor spænding frem til forløbet af 
sommerens streetbasket-aktivitetet ved 
Houlkærhallen.
- Vores håb er, at samarbejdet med Gam3-
organisationen kan vise sig at blive en rigtig 
god løftestang for Projekt  Springbrættet. 
Og under alle omstændigheder ser vi det 
som et godt aktivitetstilbud i en periode, 
hvor mange unge måske ellers ikke har 
så meget at tage sig til, fremhæver Tonie 
Holmberg. 

Læs mere om 
Gam3-projektet
på hjemmesiden
www.gam3.dk

Foto: 
Karim Mansour, 
Gam3  
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Rejsebøger på en anden måde
En af de mere spændende måder at kom-
binere en god bog og en rejse er ikke nød-
vendigvis at tage bogen med på rejsen for 
god læsning i ledige stunder under rejsen.
Man kan også læse en bog, der beskriver 
det, man rejser for at se og opleve. Der 
findes flere bøger, der kan bruges, her vil 
jeg nævne to af de bedste, jeg har læst og 
derefter haft en fantastisk oplevelse i for-
bindelse med rejsen. 

Robert Langdon er professor i religiøs sym-
bolik ved Harvard Universitetet. I den egen-
skab bliver han kaldt til Genéve i Schweitz, 
hvor man forsker i antistof i verdens største 
accelerator, og hvor man forsøger at accele-
rere stoffer til hastigheder som lysets. Det er 
i sig selv spændende, men hurtigt udvikler 
bogen Engle og Dæmoner af Dan Brown 
sig til meget andet end avanceret fysik. 
Det viser sig, at et gammelt broderskab 
”Illuminati” har mere end almindelig fysik-
forskningsinteresse i disse eksperimenter og 
i det antistof, man arbejder med.

Snart udvikler tingene sig. Det viser sig, 
at Paven er død (myrdet?). Har Illuminati 
noget med det at gøre? I forbindelse med 
valget af den nye Pave (konklavet) er kar-
dinaler fra hele verden samlet i Vatikanet i 
Rom. Fire af disse er forsvundet. Har Illu-
minati noget med det at gøre? Det bliver 

værre endnu. En for en bliver disse kardi-
naler dræbt. Og nu er der ingen tvivl om, 
at Illuminati har en finger med i spillet. 
Robert Langdon forsøger at forudse Illumi-
natis næste træk ved hjælp af gamle skrif-
ter, viden om disse gamle broderskaber og 
en stor del løsning af gåder.
Da stort set hele handlingen i bogen fore-
går i Rom, kan en tur til Rom beriges utro-
ligt ved at følge i Robert Langdons fodspor 
i forsøget på at afsløre og forhindre Illumi-
nati i deres vilde forehavender.
Man får et helt andet forhold til, hvor 
seværdigheder ligger, og alt er inden for 
gå-afstand.
Forfatteren skriver i en kommentar: ”Alle 
henvisninger til kunstværker, gravsteder, 
underjordiske gange og arkitektur i Rom er 
baseret på fakta – ligesom deres beliggen-
hed er korrekt angivet”. Det viser sig kun 
at være delvist korrekt, men så kan det jo 
blot være en ekstra spændende opgave at 
følge sporene. Og forsøge at afsløre, hvad 
der er fakta og hvad der er fiktion. God 
fornøjelse!

En anden bog, der kan berige en rejse 
helt utroligt er Dværgen fra Normandiet 
af Lars Henrik Olsen. Bogen beskriver på 
fantastisk vis, hvordan man kan forestille 
sig at nonner vævede Bayeux-tapetet. 
Bogen giver et rigtigt godt indblik i hvor-
dan forholdene var i vikingetiden, hvor 
dette mesterværk blev skabt. Bogen beskri-
ver i detaljer, hvordan man beslutter, hvad 
der skal være på billederne, hvordan non-
nerne slider og ind imellem hygger sig med 
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arbejdet, hvor der bliver lavet småfejl i for-
bindelse med broderierne som enten bliver 
skjult eller ignoreret.
Når man efterfølgende besøger Bayeux-
museet i Normandiet og ser den ægte 
vare, går der et sus igennem en. Det er helt 
utroligt at stå overfor noget så gammelt, 
som man faktisk synes man kender rigtigt 

godt. Derefter går jagten ind på alle de 
detaljer bogen beskriver, og specielt er det 
spændende at finde nogle af de fejl bogen 
beskriver.
Det bliver en helt anden og stor museums-
oplevelse.

Vibeke Lorentzen

Godnathistorier for børn
Som vi plejer inviterer Houlkær Bibliotek alle børn i alderen 3 – 6 år 

til at få godnathistorier på biblioteket i Festugen.

Tirsdag d. 27. maj kl. 19.00 - 19.30: 
Erik Kierkegaard fortæller en spændende 
historie.

Onsdag d. 28. maj kl. 19.00 - 19.30: 
Christina Stenberg Larsen fortæller eventyr

Torsdag d. 29. maj kl. 19.00 - 19.30: 
Jesper Nielsen fortæller historien ”Karius 
og Baktus” som bordteater.

Alle børn er velkomne til at komme ”putte-
klare” – i nattøj og med sovedyr, men lige-
som sidste år får de kun en godnathistorie, 
og ikke som tidligere en bog med hjem!

Bogbyttedag
Sidste lørdag i Festugen holder Houlkær Bibliotek vanen tro Bogbyttedag. Vi har alle-
rede fået mange bøger indleveret, men man kan sagtens nå at tjekke sine reoler, og 
aflevere det, som er ”udlæst”. 
Konceptet er det velkendte, at Bogbyttedagen er en læser-til-læser formidling af 
brugte bøger. Bibliotekets rolle er blot at tage  imod og opbevare de afleverede bøger, 
som lægges frem til Bogbyttedagen. Man kan løbende aflevere de bøger, som man 
ikke mere ønsker at have stående på reolen, så andre kan få glæde af dem. Måske 
finder man selv nogle bøger, som man får lyst til at tage med hjem i stedet. Der er dog 
ingen pligt til at aflevere noget for at få del i de gratis glæder – alle kan tage, hvad de 
har lyst til. Måske finder man lige den bog, man har ledt efter så længe. Flere henter et 
par bøger, som de så afleverer næste gang, der er bogbyttedag. På den måde får man 

ikke fyldt sin reol op med bøger, men får hele tiden noget nyt. 
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Skoleårets planlægning er nu i fuld gang. Vi 
er inde i fagfordelingen, som er en proces,
hvor det fastlægges hvilke lærere, der skal 
undervise i hvilke fag på hvilke årgange.
Når denne proces er gennemført, går vi i 
gang med skemalægningen.
Der ansættes 3 nye lærere samt en børne-
haveklasseleder til kommende skoleår.

Et andet led i planlægningen er dannelse 
af de nye børnehaveklasser. Vi får, som 
hidtil, 3 klasser med 22-23 elever i hver 
klasse. Når klasserne er dannet får foræl-
drene besked.
Om ca. en måned afholdes et informations-
møde for børn og forældre med tilknytning 
til de nye børnehaveklasser.

Vi har besluttet, at fejre skolens 30 års jubi-
læum. Jubilæet markeres ved et arrange-
ment lørdag d. 16.august 2008. Et udvalg 
er i gang med at planlægge jubilæet.

På skolen oprettes fra og med næste sko-
leår et læsecenter, som skal dække alle 
kommunens skoler.
Centret skal støtte elever med særlige læse-
vanskeligheder. Eleverne skal være i centret 
i kort intensive forløb á 6 uger. I centret 
ansættes 4 specialuddannede lærere.
Centret får til huse i den bygning, der 
nu rummer 2 specialklasser for børn med 
sociale-og emotionelle problemer (i daglig 
tale SE-klasser). Disse klasser flyttes til 
Smediegård.
Smediegård og de 2 SE-klasser har hidtil 
hørt under Houlkærskolen, men overgår fra 

NYT FRA SKOLEN
næste skoleår ti Skt. Mikkelskolen. Hermed 
samles kommunens SE-funktioner under 
en ledelse.

Skolebestyrelsen har behandlet et forslag 
om at nedlægge skolepatruljen, som nu er 
i funktion ved rundkørslen hver morgen.
Efter etablering af tunnelen er der mulig-
hed for at passere Skaldehøjvej på en sikker 
måde.
Hvis argumenterne for at få anlagt en 
tunnel skal holde, må vi selvfølgelig benytte 
tunnelen.
Erfaringer andre steder fra viser, at det tager 
nogen tid at ændre adfærd, trafikmæssigt.
Festugen nærmer sig. Et vigtigt led i fest-
ugen er Houlkærløbet. Skolens bidrag til 
festugen er at planlægge løbet. En stor del 
af løbsdeltagerne er elever fra skolen. Til-
melding for elevernes vedkommende sker 
på skolen. Hidtil har Niels Ebdrup (tidl. 
viceinspektør på skolen) planlagt løbet.
Fra og med i år er ansvaret for løbet over-
taget af lærer Jacob Flintholm.

Skolens hjemmeside er et vigtigt kommu-
nikationsmiddel i forhold til forældrene 
og skolens omverden i det hele taget. På 
hjemmesiden er en række oplysninger om 
skolen at finde.
Med jævne mellemrum bringes nyheder fra 
skolen i form af nyhedsbreve fra skolens 
ledelse.
I tilknytning til hjemmesiden er der adgang 
til informationer fra de enkelte klasser.
Skolen informerer også gennem Houlkær 
Nyt som udkommer 6 gange pr. år.
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Bladet blev på skolens initiativ oprettet i 
1994. Bladet har udviklet sig meget siden 
den spæde start.

Et sikkert forårstegn på skolen er afhol-
delse af afgangsprøver. Der er tale om såvel 
skriftlige som mundtlig prøver. De skriftlige 
prøver finder sted i maj. De øvrige prøver 
finder sted i juni måned. 9. årg. har som 
følge af prøverne ikke fast skolegang fra 
sidst i maj.

Planlægningen af næste skoleår finder også 
sted i forhold til afholdelse af lejrskoler.
Vi har en tradition for, at afholde lejrskole 
på 5. og 8.årgang.

Vi gennemfører lejrskole de samme steder 
hvert år, da vi hermed kender lokaliteterne 
og bedre kan tilrettelægge lejrskolen ind-
hold. 8. årg. afholder lejrskole i Tjekkiet, 
nær Prag.
5.årg. afholder lejrskole i Vendsyssel nær-
mere bestemt nær Aalbæk .

Ole Birch

Bowling
Der har været skoleturnering i bowling. Det startede op i efteråret og sluttede i marts. Vi var 
tre fra 6. b. Man kunne godt være fire på holdet, men vi var kun tre. Vi fik en 3. plads ud 
af ti. Det var sjovt at deltage og meget spændende lige til det sidste.

Dennis, Kasper og Malthe.
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Hos de små 0. og 1. klasser i Myretuen har 
vi i den seneste tid arbejdet med emnet 
” Dyr og natur”. Det er bl.a. blevet til forskel-
lige flotte figurer i sten, som vi i øjeblikket 
er ved at lave en indendørs skovbund til. 
Når den er færdig, er vores forældre invi-
teret til at komme og se de flotte stendyr 
udstillet. Men…….vi er allerede ved at køre 
det næste spændende emne i stilling, som 
bliver ” Vind og Vand”. Snart laver vi både 
vindmøller, drager og små både.

Et øjebliksbillede fra SFO!
I Kernehuset hos 2. og 3. klasserne arbejder 
vi fortsat med vores internationale projekt. 
Pigerne danser mavedans, med stor inte-
resse, og holdet af mavedansere har givet 
opvisning til fredagsunderholdningen. I 
værkstederne er børnene begyndt at lave 
plancher. De har selv søgt informationer og 
billeder om bl.a. Tyrkiet. Børnene har også 
tegnet et kort over Tyrkiet, hvor de har 
skrevet navne på de byer de har et forhold 
til. Sideløbende har vi haft hennamaling, 
som er blevet modtaget med stor glæde og 
interesse. I forlængelse af vores internatio-
nale projekt, har vi valgt at bage fladbrød 
på bål. Børnene var selv med til at rulle 
deres eget fladbrød ud, så det hurtigere 
blev bagt. Det var noget nyt, og blev en 
stor succes. 
Cykelholdene øver sig fortsat på de èthju-
lede cykler, og der bliver gjort store frem-
skridt. 

På vegne af Houlkær SFO
Güler og Agnes.
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Houlkær IF er i stigende grad ved at komme 
i bekneb for lysbaner.
Det var en af de konstateringer, en snæver 
kreds af HIF-medlemmer kunne gøre, da de 
midt i marts var samlet til generalforsam-
ling i Houlkærhallens mødelokale. 
- I bund og grund er der tale om et positivt 
problem, i og med at behovet udspringer af 
et voksende  aktivitetsniveau. Men derfor 
er det alligevel et problem, som vi inden-
for en overskuelig tidshorisont er nødt til at 
have fundet en løsning på.
- I øjeblikket råder vi over halvanden lys-
bane til brug for vore egne fodboldspil-
lere, fodboldpigerne fra Team Viborg og 
de amerikanske fodboldspillere fra Viborg 
Bullets. Det har i sæsonoptakten vist sig 
at være utilstrækkeligt. Samtidig med at 
det også indebærer et uforholdsmæssigt 
stort slid på den halvanden bane, som er 
belyst, konstaterede HIF-formand Henning 
Bruun-Schmidt i sin mundtlige beretning 
på generalforsamlingen.
HIF-bestyrelsen agter derfor nu at gå til 
kommunen med ønsket om mere lys over 
banerne ved Houlkærhallen.
- For skal problemet løses, vil det uund-
gåeligt kræve, at vi får kommunal bistand 
til at få de nødvendige kabler gravet ned, 
vurderer Henning Bruun-Schmidt.
Mangelfulde lysforhold eller ej, så var det 
dog grundlæggende de optimistiske toner, 
der prægede formandsberetningen på HIF-
generalforsamlingen i marts.
- Økonomisk ser det fint ud. Sportsligt går 
det også fint. Og samlet set har 2007 været 

Mere lys over fodboldbanerne, tak
Houlkær IF savner ekstra lysbane, men kom ellers fint ud af 2007  

et fint år uden dramaer, konkluderer Hen-
ning Bruun-Schmidt.
Fordelt på de otte underafdelinger råder 
Houlkær IF i alt over 952 medlemmer, 
hvoraf de 676 er under 25 år.
Det er efterhånden dét niveau, forenin-
gens samlede medlemstal har ligget på i en 
årrække.
En af de afdelinger, der klarede sig rigtig 
godt i 2007, var HIFs fodboldafdeling. 
Fodboldafdelingen voksede i det forløbne 
år med yderligere 19 medlemmer og tæller 
nu i alt 566 fodboldspillere i alle størrelser.
HIFs håndboldafdeling kunne også glæde 
sig over en pæn medlemstilgang i 2007: fra 
45 til 68 medlemmer. Basket-, tennis-, gym-
nastik- og amerikansk fodbold-afdelingen 
udviser kun minimale medlemsudsving, og 
kun for badminton- og linedancer-afdelin-
gen gik det i det forløbne år den forkerte 
vej.
Linedancer-afdelingen måtte i 2007 vinke 
farvel til alle sine squaredancere. Det afspej-
ler sig i en medlemstilbagegang på 61, men 
Houlkær Line Dance tæller dog fortsat 119 
aktive dansere og er dermed – suverænt – 
den næststørste underafdeling under HIF-
paraplyen.
Badmintonafdelingen derimod har - mid-
lertidigt – måttet afgive sin hidtidige 
tredjeplads, efter at afdelingen i 2007 
”skrumpede” fra 82 til 57 medlemmer.
En af udfordringerne for Houlkær IF i 
2008, bliver ifølge Henning Bruun-Schmidt 
”at søge efter en ny formand”. Og for den 
sags skyld også at få besat den næstfor-
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mandspost, som nu igennem en årrække 
har stået ledig.
På dette års generalforsamling var der 
ingen, der gjorde den siddende formand 
rangen stridig, og Henning Bruun-Schmidt 
fortsætter dermed på posten i endnu en 
sæson. Foruden formanden består den 

aktuelle HIF-bestyrelse af Dorthe Hesselholt 
(kasserer) og de seks afdelingsrepræsentan-
ter Jens Peter Stou (amerikansk fodbold), 
Annette Simonsen (basket), Anders E. 
Larsen (badminton), Børge Knudsen (fod-
bold), Ulla Løvqvist (håndbold) og Finn 
Skov (Line Dance).

Ja, så er endnu en forrygende sæson gået. 
119 glade Linedancere har tirsdag aften 
svedt sig igennem en god sæson. Når dette 
læses har vi holdt afslutning. 

Tak til Houlkærhallen for samarbejdet og 
ikke mindst en stor tak til alle danserne. 
Husk uden jer ingen Houlkær Linedance 
Club…  

Vi starter sæson igen den 26. august 2008. 
Hold øje med dagspressen og med vores 
hjemmeside - www.lineogsquaredance.dk.

Sæsonafslutning i 
Houlkær Linedance Club.

Hvis du har fået lyst til Linedance, så hold 
dig endelig ikke tilbage. Mød op i Houl-
kærhallen og prøv det – men vi bringer lige 
en advarsel – det kan blive vanedannende  

I år deltager vi også i Houlkær Festuge – så 
kom på torvet og se lidt af, hvad vi lærer 
tirsdag aften i vinterens løb. YEAHA

Houlkær Linedance Club  
Hanne S. Johansen
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I foråret 2008 har der været Go’nat Idræt 
4 gange i Houlkærhallen, og hver gang var 
der mellem 75 og 110 børn, så det var jo 
flot. Tak for hjælpen til alle jer, der på en 
eller anden måde gav en hånd med. 
Til Go’nat Idræt i Houlkærhallen er der 
masser af muligheder for at være aktiv og 
hygge sig. Man kan spille diverse boldspil, 
brædtspil, badminton eller bare hygge sig 
sammen med kammeraterne.

Go’nat Idræt er for alle børn og unge i sko-
lealderen.

Bemærk:  
Fra kl. 18.00-21.00 er det kun for børn 
fra 0. - 5. klasse.
Fra kl. 21.00-23.30 er det kun for unge 
fra 6. klasse og opefter.

Det koster kun en flad 10’er for at være 
med, og man skal altid huske indesko.

Go’nat Idræt afvikles selvfølgelig i trygge 
rammer med voksne hjælpere, og forældre 
er i øvrigt meget velkomne til at være med 
i aktiviteterne og få en hyg’lig og aktiv 
lørdag aften sammen med børnene.

Det er forældrenes EGET ansvar at sende 
børnene til Go’nat Idræt, men som hjæl-
pere lover vi, at børnene altid kan kontakte 
en voksen, hvis der er behov for hjælp. Vi 
har heller ikke ansvaret, hvis børnene for-
lader hallen.

Go’nat Idræt i Houlkær
Her følger de kommende datoer for Go’nat 
Idræt i Houlkærhallen i 2008:
Lørdag d. 27. september, Lørdag d. 25. 
oktober og Lørdag d. 29. november
 
Der er ikke planlagt noget specielt til de 
tre aftener, men gode idèer er meget vel-
komne.  I må også gerne komme med for-
slag til indkøb af materialer m.v.  

Der er en del frivillige hjælpere, der på skift 
er med til Go’nat Idræt MEN VI KAN SAG-
TENS BRUGE ENDNU FLERE HJÆLPERE.  
Du skal bare være til Go’nat Idræt ca. 2-3 
gange i løbet af året - enten fra kl. 18-21  
eller fra kl.  21–23.30.  

Det gælder mest om at være til stede 
sammen med nogle andre voksne for at 
sikre trygge rammer for børnene - det er 
ikke fordi du skal arrangere en hel masse 
og der er ikke en masse bestyrelsesmøder, 
udvalg eller andet   -   så ring eller send en 
email om, at du er interesseret i at gi’ en 
hånd med – så hører du nærmere  -
Velkommen til Go’nat Idræt i Houlkærhal-
len…

På Go´nat Idræts vegne
Anders Bitsch         

tlf. 86 67 51 08,    
email: abitsch@post11.tele.dk

Øvrige kontaktpersoner 
Peder Svenningsen tlf. 86 67 20 83
Poul-Erik Amtrup  tlf. 86 67 21 21
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Fredag d. 20. juni kl. 16 til lørdag d. 21. juni kl. 12.
For alle børn i 3. – 6. klasse   -  og en masse voksne hjælpere………

”Move the Night” i og 
omkring Houlkærhallen

måske hygge sig med en go’ film ud på de 
små timer…………..og der bliver et KÆMPE 
FÆLLES REKORDFORSØG sammen med 
alle andre deltagere i hele Viborg kom-
mune!

Vi har fået tilsagn fra Houlkærhallens 
bestyrelse om at låne Houlkærhallen uden 
beregning –  derfor bliver der kun tale om 
en mindre deltagerbetaling – så alle kan 
være med !

Vi vil invitere alle delforeninger under 
Houlkær IF og flere andre spændende 
idrætsgrene til at være med og stå for en 
aktivitet, så børnene på skift kan prøve fx 
badminton, fodbold, basketball, floorball, 

Go’nat Idræt under Houlkær Idrætsfor-
ening har taget imod indbydelsen til at 
være med i ”Move the Night”, som bliver 
et spændende arrangement med fokus på 
bevægelse, sund mad og masser af sjov og 
hygge  -  i og omkring Houlkærhallen.

Det er Viborg Idrætsråd, der har taget 
initiativ til et kæmpe idrætsprojekt i hele 
Viborg kommune, hvor det er ambitionen 
at 3000 lokale børn, unge og ældre bevæ-
ger sig  -  løbende, hoppende og grinende,  
fra fredag d. 20. juni kl. 16.00 til lørdag d. 
21. juni kl. 12.00  -  altså 20 timers idræt i 
alle afskygninger, med mulighed for nogle 
timers søvn i den medbragte sovepose…

Viborg Idrætsråd står for koordinering af 
sund kost, fælles rekordforsøg, kommu-
nikation, sponsorering og markedsføring, 
mens deltagende foreninger hver især står 
for afholdelse af et nattearrangement. Læs 
mere på www.viborgidraetraad.dk.

I Houlkær Idrætsforening har Go’nat Idræt 
taget udfordringen op, og vi vil invitere alle 
børn i 3. – 6. klasse til at være med. 
Tanken er, at der i løbet af aftenen og 
formiddagen vil foregå en masse aktivite-
ter i og omkring Houlkærhallen, hvor del-
tagerne får mulighed for at prøve mange 
forskellige idrætsgrene, lege, spil mm  -  og 
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tennis, gå på stylter, spille spil, hoppe på 
hoppepude og en masse andet……….

Der vil senere blive ophængt plakater og 
uddelt flyers på skolen med nærmere oplys-
ninger om program og tilmelding.

For at arrangementet kan blive en succes, 
har vi brug for en masse frivillige foræl-
dre og andre voksne, der kan hjælpe med 
alt det praktiske omkring mad, aktiviteter 
m.v.  -  og selvfølgelig vil der hele tiden 
være flere voksne til stede, så der er trygge 
rammer for alle børnene.
Alle børn i 3. – 6. klasse kan allerede nu 
sætte et stort X i kalenderen, d. 20. juni fra 
kl. 16 – d. 21. juni kl. 12. 

Alle voksne, der på en eller anden måde 
kan give en hjælpende hånd med, må 
meget gerne allerede nu melde sig til en af 
undertegnede kontaktpersoner. Så kan du 
afse 1 time eller måske 2, hører vi MEGET 
GERNE for dig!!

Vi ses til ”Move the Night” i og omkring 
Houlkærhallen d. 20. – 21. juni.

Kontaktpersoner for ”Move the Night” i 
Houlkær IF:
Anders Bitsch, tlf. 86 67 51 08
Lone Sørensen, tlf. 86 67 17 06
Poul-Erik Amtrup, 86 67 21 21

Alkoholfrit Diskotek i Festugen
Så er det snart tid til forårets sidste disko-
tek i Houlkærhallen. I år afholdes det i 
Houlkær Festuge – og det vil vi gerne fejre 
…….

Derfor afholder vi et udvidet diskotek 

Fredag den 30. maj 2008 
kl. 18.00-22.30

(Bemærk slut-tidspunktet)

Udover den sædvanlige super gode musik, 
vil der denne gang også være underhold-
ning i form af et 

”STORT, grimt Talentløsshow” 

De optrædende her vil være børn og unge 
fra Fritidsgården.

Så går du i 1. til og med 7. klasse, så kom 
og vær med til dette forrygende og sjove 
festuge-diskotek . Entréen koster som 
sædvanlig kun kr. 50,-.
Det er naturligvis - som altid 
– et ALKOHOLFRIT arrangement!!

Og er du voksen, er du også meget velkom-
men  
Vi kan altid bruge nye frivillige, som har 
lyst til at give en hjælpende hånd til disko-
teket et par gange om året. Kontakt da 
undertegnede på tlf. 23 42 86 81.

HIF´s Venner
Pernille Cornelius
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Ændrede åbningstider for kirkekontoret
Mandag lukket
Tirsdag : 10 – 13   og 16 – 17
Onsdag : 9 – 13
Torsdag: 9 – 13
Fredag  : 9 - 13

  Arrangementer
Tirsdag den 20. maj kl. 19.30
Musik-gudstjeneste med Kulturrøddernes kor i Houlkær Kirke.
Liturg: Lotte Martin Jensen.
Kulturrøddernes kor er et blandet kor med 35 sangere der ledes af Grethe Kvistgaard.
Koret har eksisteret i ca. 10 år, og det startede i det gamle Tjele kommune, men rekrutterer 
i dag medlemmer fra et større område. Korets repertoire spænder vidt, og de har igennem 
årene sunget alt lige fra klassisk musik til afrikansk. De sidste par år har de arbejdet med 
en rytmisk messe, ”Missa Rotna” af Bent Peder Holbech, og den glæder de sig til at opføre 
i sin helhed ved koncerten i Houlkær Kirke. Ud over messen vil koret bl.a. synge nogle for-
årssange, og imellem korets indslag bliver der lagt nogle fællessange, så publikum også får 
mulighed for at røre stemmerne.
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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.

Musikandagt i Houlkær Kirke
Fredag den 29. maj kl. 10.00
Musikandagt i anledning af Houlkær Festuge.
Efter andagten, og efter at ha´ drukket kaffe i våbenhuset, deler vi de nye højskolesangbø-
ger ud og synger nogle af de mange dejlige, danske forårs- og sommersange, og hvad der 
blandt de fremmødte vil blive foreslået af sange.
Vel mødt til en dejlig forårsformiddag.

Nyt tiltag i Houlkær Festuge
"Festugemenu i Houlkær Kirke."

Torsdag den 29. maj kl. 10.30.
Vi mødes i kirkerummet, hvor temaet vil være "Venskaber igennem Årtusinder."
Her vil vi fremdrage eksempler på venskaber fra bibelen, verdenshistorien og litteraturen. 
Desuden vil Musiklærer Hans Jakob Lauritsen og 5. b fra Houlkær Skolen komme og synge 
to sange. 
Kl. ca.11.30 vil vi gå over i lokalerne og spise festmiddagen, og her vil der være mulighed 
for at komme med eksempler på gode venskaber fra ens eget liv.
Her er gode adgangsforhold for kørestole, stiletter og alt der imellem.
Kirkebil kan bestilles senest dagen før kl. 12.00 på kirkekontoret 8667 4088.
Tilmelding senest tirsdag den 27. kl. 12.00 på tlf. 86 6740 88. Pris 30 kr.
 

Open Air Gudstjeneste
Onsdag den 28. maj – altså i Houlkær Festuge – holder vi udendørs gudstjeneste i gryden 
bag kirken kl. 17.00. Gudstjenestens tema er bøn, og den vil være lagt til rette så både børn 
og voksne kan være med. 
Efter gudstjenesten hjælper spejderne os med at grille aftensmaden.
- deltagelse i spisningen koster 25,00 for voksne. Børn spiser gratis.



28

HOULKÆR KIRKE

Indskrivning til konfirmation 2009
Tirsdag den 3. juni kl. 16.30-18.00 holder vi indskrivning for næste års konfirmandhold.
Konfirmanderne og deres familier kan frit vælge, om de ønsker konfirmation Bededag, som 
er den 8. maj eller lørdag den 9. maj.
Undervisningen kommer til at foregå tirsdag og onsdag formiddag.
Kommende konfirmander, der går på Houlkær Skolen, modtager et brev med en tilmel-
dingsblanket, alle andre konfirmander kan få en blanket ved at henvende sig på kirkekon-
toret eller ved at møde op den 3. juni.
Alle bedes ved indskrivningen medbringe tilmeldingsblanket samt dåbs/ eller navneattest.

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 23. maj – den 6. juni er aflyst grundet 
udflugten den 31. maj og næste gang er den 20. juni – i juli mdr. vil tidspunktet være rykket 
til kl. 19.30 og der vil blive serveret kaffe med lidt til.

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.

”Åben Families” Udflugt
Lørdag den 31. maj kl. 10.00
Turen går i år til Tangeværket, hvorefter vi spiser middag på Ans Kro.
Efter en køretur i det smukke danske forår, vil vi drikke kaffe på himmelbjerget.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00
Alt dette for bare 150,- kr.
Tilmelding senest fredag den 23. maj kl. 12.00 til kirkekontoret tlf : 86 67 40 88
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Vi har brug for dig, NU! ung som ældre.
Er kirken bare for sjov?
Der er valg til menighedsrådet den elvte november i år. Men hvad skulle formålet med 
at engagere sig i menighedsrådet være? Her kommer et par nuværende medlemmers 
bud på det spørgsmål.

Anna Maria Kolding
Hvad har været det bedste ved at sidde i 
menighedsrådet?
At være med til at præge udviklingen i 
sognet. Personligt har jeg fundet det meget 
spændende og positivt at sidde i menig-
hedsrådet.

Hvorfor er det vigtigt at engagere sig?
Fordi man bl.a. er med til at ansætte kir-
kens personale, og fordi man er med til at 
bestemme, hvad der skal foregå i kirken. 
Folk, der kommer til kirken ved forskellige 
anledninger, skal gerne gå derfra med en 
god oplevelse. 

Hvad indebærer det at sidde i menigheds-
rådet? Handler det kun om budgetter og 
administration?
Nej, det handler i det hele taget om at få 
sognet bygget op omkring kirken. Og det 
er også vigtigt at få ansat gode medarbej-
dere og sørge for, at de får gode og trygge 
rammer om deres arbejde. 

Hvis du skulle give et godt råd til det kom-
mende menighedsråd, hvad skulle det så 
være?
Der er mange ting, man må sætte sig ind i, 
men det er ikke så tungt, som folk måske 
går og regner med. Det er et meget spæn-
dende arbejde, som jeg har fundet stor 
glæde ved.

Ingrid Malmgren
I Houlkær kirke er der et vældig godt sam-
arbejde mellem de ansatte og menigheds-
rådet.
Det er en meget spændende arbejdsplads 
at få lov til at være en del af; at sætte pro-
jekter i gang i samarbejde med de ansatte 
og få dem til at fungere er bl.a. noget af 
det arbejde jeg har nydt meget.
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Tilrettelæggelse af foredrag, temagudstje-
nester, sogneture osv. ja, jeg kunne blive 
ved. I det hele taget at være med til at 
sætte sit præg på udviklingen i sognet.

Det er meget afgørende for Houlkær kirke 
og dens dagligdag, at der er nogle menne-
sker der vil påtage sig opgaven at gå ind i 
et menighedsråd og sætte en dagsorden.
Netop vores kirke spiller meget godt op 
til det omkringliggende samfund: skolen, 
gymnasiet, biblioteket og forretningsli-
vet som vi har et fortræffeligt samarbejde 
med.

Det er vigtigt at vi gør Os vor historie 
bevidst i en multietnisk hverdag.

Måske sidder du der læser artiklen her og 
tænker: det lyder egentlig ganske spæn-
dende det hun fortæller!! Til dig vil jeg 
sige, mød op til vores opstillingsmøde. – 
Hold øje med datoen i Houlkær Nyt
efter sommerferien, og kom – i første 
omgang ganske uforpligtende og lyt.

På gensyn.

Houlkær Kirkes legestue
I Houlkær Kirkes kælderlokaler er der hver tirsdag mellem kl. 10.15 - 12.00 legestue for 
babyer/småbørn med deres voksne. Det koster 30 kr. om måneden
Det er Tove Kallestrup, der er kirkens sognemedhjælper, som står for tirsdagene.
 
Vi mødre, bedstemødre eller andre voksne mødes ligeledes hver fredag fra 9.30 til kl. 11.30 
Her skiftes vi til at tage kaffe, saft og brød med, og hvis det er godt vejr, leger vi med bør-
nene ude på den dejlige store terrasse. Ellers er vi inden for, hvor der er masser af le-gesager 
og plads til udfoldelser. Så mød endelig op og deltag sammen med os andre.

Legestuen er lukket i skolens ferier.

Middag på Tværs.
Næste arrangement er fredag den 16. maj kl. 18.00
Her har du chancen for at komme fjerne lande og anderledes skikke på nært hold.
Formålet med vore arrangementer er, at flest mulige fra de etniske grupper, der bor i 
Houlkær området  (incl. danskere) kan mødes og derved blive fortrolige med hinan-
den. Der sker altid noget for både børn og voksne.
 
Er du interesseret i at høre mere, så ring gerne til Tove Kallstrup tlf. 2086 1158.



31

HOULKÆR KIRKEGudstjenester

Maj

Søndag den 18. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
 
Søndag den 25. kl. 10.30
Betty From Jensen

Juni

Søndag den 1. kl. 10.30
 Betty from Jensen
 
Søndag den 8. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 15. kl. 10.30
Betty From Jensen

Søndag den 22. kl. 10.30
Betty From Jensen

Søndag den 29. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Juli

Søndag den 6. kl. 10.30
Betty From Jensen

Søndag den 13. kl. 10.30
Betty From Jensen

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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16/5 Kl. 18.00  Middag på tværs i kirken
20/5 Kl.  19.30  Musikgudstjenste i kirken
23/5 Kl.  18.30  Åbenfamilie i kirken
26/5 Kl. 19.30  Houlkærhallen holder ordinært repræsentantskabsmøde
27/5 Kl. 19.00  Godnathistorier for børn, Biblioteket
28/5 Kl.  17.00  Open air gudstjenste med middag, kirken
28/5 Kl. 19.00  Godnathistorier for børn, Biblioteket
29/5 Kl.  10.30  Festugemenu i kirken
29/5 Kl. 19.00  Godnathistorier for børn, Biblioteket
30/5 Kl.  10.30  Musikandagt i kirken
30/5 Kl.  18.00  Alkoholfrit diskotek for børn og unge i Houlkær Hallen
31/5 Kl.  10.00  Bogbyttedag
31/5 Kl. 10.00  Åben families udflugt, kirken
3/6 Kl.  16.30  Konfirmandindskrivning i kirken
20/6 Kl.  16.00  Move the night, Houlkær Hallen
20/6 Kl.  19.30  Åben familie i kirken 
4/7 Kl.  19.30  Åben familie i kirken, kaffe
18/6 Kl.  19.30  Åben familie i kirken, kaffe

Go'nat idræt i Houlkær
27/9 - 25/10 - 29/11

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

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk 

HUSK
HOULKÆR FESTUGE 

i UGE 22


