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Open Air-gudstjenesten i kirken er rykket 
fra onsdag til fredag aften.
Fritidsgårdens ”Talentløs show” har holdt 
flyttedag fra fredag til torsdag – og afvikles 
i år i Houlkær Hallen i umiddelbar forlæn-
gelse af  Houlkær-løbet. 
Men overordnet set ligner Houlkær Fest-
uge til forveksling sig selv. Som det i øvrigt 
også fremgår af det samlede festprogram 
andetsteds i bladet.
Festugen åbner i år tirsdag 26. maj med tale 
af sognepræst Karsten Høgild. Afdelings-
bestyrelserne under Boligselskabet Viborg 
sørger - som det efterhånden er blevet tra-
dition – for kage, kaffe og opsætning af 
flagallé. Og elever fra Viborg Gymnasium 
og HF vil ligesom i fjor sætte deres musi-
kalske præg på festugeåbningen.
Senere tirsdag fortsætter festlighederne på 
Houlkær Bibliotek med åbning af kunstud-
stillingen ”Farver i livet – livet i Farver” 
(særskilt omtalt andetsteds i bladet) – og 
godnathistorielæsning ved Erik Kierkega-
ard, der i år har valgt at lulle sit ungdom-
melige publikum i søvn med fortællingen 
om ”Støvsugerdragen”.
Og for de have- og planteinteresserede 
byder festugens førstedag på et åbent hus-
arrangement hos Leif Bonde i Asmild Plan-
tecenter. 
- I Initiativgruppen Houlkær vil vi gerne 
være med til at åbne dørene til de forskel-
lige institutioner og virksomheder i områ-
det, og det er grundlæggende også dét, 
der er tankegangen bag besøget i Asmild 
Plantecenter.

Festlig optakt til pinsen
Karsten Høgild åbner årets Houlkær Festuge tirsdag 26. maj

- Leif Bonde har lovet at give kaffe og kage 
– og så vil der i øvrigt også være mulig-
hed for at købe planter med hjem til haven 
til fordelagtige priser, forklarer Stig Jensen 
som ansvarlig for lige præcis den del af 
festugearrangementet.

En kortvarig ” slapper”
Onsdag tager Houlkær Festuge en ”slap-
per” og byder kun på et enkelt arrange-
ment: Godnathistorielæsning ved Kirsten 
Borger på Houlkær Bibliotek.
Til gengæld sættes alle sejl til torsdag 29. 
maj, hvor det allerede i formiddagstimerne 
går løs med underholdning og spisning 
i Houlkær Kirke under temaet ”Livet er i 
farver”. Elever fra 4. årgang på Houlkær-
skolen optræder, og bagefter diskes der op 
med en festugemenu i kirkens lokaler.
Torsdag eftermiddag indtager daginstitu-
tionen ”Hobbitten” Houlkær Torv og giver 
koncert på instrumenter af genbrugsmate-
rialer, og torsdag aften går starten til det 
25. Houlkær-løb, som i år afvikles under en 
helt ny form (se interviewet med løbsarran-
gør Jakob Flintholm andetsteds i bladet).
Et af de nye indslag i forbindelse med 
Houlkær-løbet 2009 er, at løbet i år kryd-
res med musikalsk underholdning ved en 
række unge ensembler fra Fritidsgården. 
Fritidsgårdens ”Talentløse show” har de 
foregående to år udspillet sig på Houl-
kær Torv fredag eftermiddag, men denne 
gang rykker de unge musikere nogle hun-
drede meter østpå til området ved Houlkær 
Hallen.
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Her kan de for øvrigt også opleves fredag 
aften. Nærmere bestemt i forbindelse med 
det  ”Alkoholfrie Diskotek”, som i anled-
ning af festugen afvikles under temaet 
”Beach Party”.

En fredag i kirkens tegn
Bortset fra det alkoholfrie diskotek er fest-
ugens fredagsprogram hovedsageligt cen-
treret omkring  Houlkær Kirke.
Allerede i formiddagstimerne vil der være 
lejlighed til at stifte bekendtskab med otte 
mands-ensemblet ”Houlkær Barberforret-
ning” i forbindelse med en festugeandagt 
i kirken.
Om eftermiddagen er der fernisering på 
en kunstudstilling med værker af Arne 
Haugen Sørensen – og barokkoncert ved 
Birthe Marcussen (tværfløjte) og organist 
Jens Christian Hansen (cembalo).
Og så rundes fredagens kirkelige aktiviteter 
i øvrigt af med den traditionelle Open Air-
gudstjeneste i gryden bag Houlkær Kirke. 

Gratis glæder
Lørdag kan de morgenduelige allerede fra 
klokken 8.30 blive trakteret med rundstyk-
ker og morgenkaffe på Houlkær Torv.
Oven i købet er traktementet i år helt gratis, 
idet Houlkær Bageri sponsorerer rundstyk-
kerne, mens Boligselskabet Viborgs afde-
lingsbestyrelser står for kaffebrygningen og 
–serveringen.
Til de gratis glæder hører også den tradi-
tionelle bogbyttedag på Houlkær Bibliotek, 
hvor der sædvanligvis er gode chancer for 
at gøre en række gode ”bogkup”.
Og har man øjnene med sig, skulle der nok 
også være mulighed for at gøre en god 

handel på ”Parasolmarkedet” udenfor på 
torvet.
”Parasolmarkedet”, hvor der i princippet 
kan handles med alt lige fra ”loppemar-
keds-effekter” til hjemmelavet marmelade, 
blev første gang introduceret i 2008, og 
denne gang håber festuge-arrangørerne, 
at endnu flere kræmmere og kreative sjæle 
tager ideen til sig. 
- Parasolmarkedet giver liv og atmosfære på 
torvet, og så vidt jeg kunne forstå, var der 
i hvert fald nogle af kræmmerne, der sidste 
år gjorde en rigtig god forretning, lokker 
Tonie Holmberg fra festuge-komitéen.
For yderligere at skabe ”liv på torvet” lørdag 
formiddag har festuge-arrangørerne igen i 
år truffet aftale med Houlkær Line Dance 
Club, og derudover står Boligselskabet 
Viborg bag en række legedags-aktiviteter 
for børn og barnlige sjæle.
Bag planlægningen af festugen står et ni 
personers udvalg bestående af Kirsten Nør-
gaard, Anette Kløjgaard, Margit Pedersen, 
Pernille Cornelius, Anders Mark, Jakob 
Flintholm, Tove Kallestrup, Carsten Marcu-
ssen og Tonie Holmberg.

Houlkær Line Dance Club giver igen i år 
opvisning på Houlkær Torv i forbindelse 
med Houlkær Festuge.
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Forskudt start. To ruter i stedet for tre. Og 
frem for alt: mere aktivitet i målområdet.
Det vil være nogle af nøgleordene, når 
borgmesterkandidat Karin Gaardsted tors-
dag 28. maj skyder den 25. udgave af 
Houlkær-løbet i gang.
Løbsarrangør Jakob Flintholm bebudede 
allerede i fjor, at han i 2009 ville forsøge 
at skabe mere feststemning omkring Houl-
kær-løbet, men planerne om at afvikle 
løbet på en lukket rundstrækning omkring 
Houlkær-centeret har han foreløbig skrin-
lagt.

Motionsløb i ny indpakning
Borgmesterkandidat skyder det 25. Houlkærløb i gang torsdag 28. maj

- For det første vil det kræve betyde-
ligt flere hjælpere ude på ruten – og for 
det andet skal man også passe på ikke at 
genere folk.
- Der er i forvejen så mange andre løbsar-
rangementer i Viborg, som griber forstyr-
rende ind i trafikken, forklarer manden 
bag årets ubetinget største, folkelige moti-
onsbegivenhed i Houlkær og nærmeste 
omegn.

En hel lille folkefest
Den østligste del af Odshøjvej og selve 
området omkring Houlkær-hallen vil dog 
være totalt afspærret i timerne før og efter 
løbet.
På den måde håber Jakob Flintholm at få 
centreret løbsaktiviteterne, så Houlkær-
løbet forhåbentlig - på sigt - kan udvikle 
sig til en hel lille folkefest.
- Jeg har altid syntes, det var lidt ærgerligt, 
at opløbsstrækningen var placeret på gym-
nasiets idrætsanlæg.
- I år bliver der både både start og mål ved 
Houlkær-hallen. Publikum får mulighed 
for at sidde at hygge sig med en pølse og 
en øl. Unge bands fra Fritidsgården spil-
ler levende musik, og Max Thomassen har 
lovet at speake, når løberne kommer i mål, 
nævner den entusiastiske løbskoordinator.
Også når det gælder løberuterne, markerer 
Houlkær-løbet 2009 et brud med traditio-
nerne.
Hvor der tidligere har været tre ruter at 
vælge imellem: en på 2,5, en på 3,5 og en 

Løbsarrangør Jakob Flintholm fotograferet 
under afviklingen af sidste års Houlkærløb. 
I år vil der – som noget nyt - både være 
start og mål ved Houlkærhallen.
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på 6,2 kilometer, indskrænkes udbuddet i 
denne omgang til en kort rute på 3 og en 
lang rute på 6 kilometer. 
Til gengæld kan løberne sandsynligvis se 
frem til at modtage flere opmuntrende 
tilråb undervejs,  eftersom hele løbet afvik-
les på en 3 km rundstrækning i området 
omkring Houlkær-hallen.

To numre pr. løber
For at løbsdeltagerne ikke fuldstændig skal 
løbe hinanden over ende, sendes de af sted 
i to tempi – med fem minutters interval.
Og som noget nyt kan løberne i år nå 
at tjekke dagsformen, inden de endeligt 
beslutter sig for, om de vil give sig i kast 
med den korte eller den lange rute.
- Ved tilmeldingen får løberne to numre – 
i to forskellige farver - stukket i hånden. 
Og de kan således vente helt indtil sidste 
øjeblik med at tage stilling til, om de vil 
løbe 3 eller 6 kilometer, fremhæver Jakob 
Flintholm.
Fristen for eftertilmeldinger er derimod 
strammet i forhold til tidligere. I år skal 
løberne have indfundet sig senest en time 
inden starten, hvis de vil gøre sig håb om 
at deltage i Houlkær-løbet.
På den måde håber arrangørerne at mini-
mere det stress, der prægede starten i 

2008, da op imod 200 deltagere tilmeldte 
sig umiddelbart inden løbsstart.
I alt er 18 hjælpere aktivt involveret i afvik-
lingen af Houlkær-løbet. De 12 af dem vil 
i år være posteret ude på ruten, mens de 
resterende seks har forskellige praktiske 
opgaver at løse i start- og målområdet.
Selv håber Jakob Flintholm, at han i år kan 
nå at tage bestik af situationen ude på 
selve løbsruten. 
- Først og fremmest er jeg naturligvis 
spændt på, hvordan det vil gå, når vi nu 
samler alle løberne på en tre kilometers 
rundstrækning. Men viser det sig i øvrigt 
at forløbe uden problemer, kunne jeg da 
sagtens forestille mig, at vi i 2010 udvider 
arrangementet med en ekstra rute på 9 
kilometer, antyder han.
Sidste år stillede omkring 650 motionister 
i alle aldre til start i Houlkærløbet, og en 
nogenlunde tilsvarende deltagerinteresse 
håber Jakob Flintholm på i år.
Eleverne på Houlkærskolen forhåndstilmel-
der sig typisk via skolen. Forældre og andre 
interesserede kan enten udfylde kuponen 
her i Houlkær Nyt og aflevere den på bib-
lioteket – eller de kan tilmelde sig elektro-
nisk på houlkaerportalen@dk

Husk Houlkær Løbet den 28. maj 
I år med nye ruter.

Læs mere i indstikket som findes i midten af bladet.
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Parasolsalg
på torvet i Houlkærcentret

Parasollerne er ikke til salg, men skal skygge for den dejlige 
pinsesol, som sikkert vil stråle fra en skyfri himmel, 

når der er Houlkær Festuge

lørdag d. 30. maj kl. 10.00 -15.00
Der bliver salg for private af

 ”lopper” hentet fra kælder og kvist
 & 

hjemmegjorte produkter 
– alt fra marmelade til akvareller.

Har DU noget at sælge,
så tilmeld dig på Houlkær Bibliotek

mail: houlkaerbibliotek@viborg.dk eller tlf. 87873460

HUSK selv at medbringe et bord og evt. en parasol.

Initiativgruppen Houlkær
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Reception på det internationale malerholds 
kunstudstilling Tirsdag den 26. maj kl. 17 i 
Houlkær Bibliotek

Igennem foråret 2009 har en gruppe men-
nesker fra forskellige kulturer, - Nigeria, 
Nicaragua, Argentina, Norge, Holland og 
Danmark sluppet deres kreativitet løs og 
malet abstrakte akrylmalerier til forskellige 
former for musik. 
Tove Kjærgård, der er lærer på holdet, har 
netop ønsket at sammensætte et interna-
tionalt elevhold, hvor de forskellige kul-
turelle baggrunde kunne komme tydeligt 
frem og være til gensidig inspiration.
Tirsdag den 26. maj kl. 17 viser kunstnerne 
værkerne frem og fortæller om forløbet. 
Samtidig bydes på en forfriskning. Alle er 
velkomne.

Farver i Livet – Livet i Farver
Udstillingen vil herefter være åben for pub-
likum i bibliotekets åbningstider resten af 
festugen.

GARN EFTERLYSES!
Vi er en flok voksne piger der strikker og hækler meget bl.a. til Houlkær Kirkes forårs-
marked.

Så hvis du har noget garn du ikke kan bruge modtager vi det med TAK hos Morgen-
fruerne i Aktivitetscenteret, Odshøjvej 7b (tirsdag 9.30-12.00).

Du er også velkommen til at ringe og vi henter det (Betty 5192 1246 eller Lena 2616 
1952) eller du kan aflevere det på Houlkær Bibliotek.

Med venlig hilsen
Morgenfruerne
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De findes i snart sagt alle afskygninger: 
Store og små. Bløde og ru. Grove og for-
finede. Blege og solbrændte. Sunde og 
behandlingskrævende.
Annette N. Byrialsen (47) kender Houlkær-
borgernes fødder bedre end de fleste.
Siden juni 2006 har hun i al diskretion 
drevet fodterapeut-klinik i forbindelse med 
privatboligen på Hedebakken, og den tidli-
gere social- og sundhedsassistent på Viborg 
Sygehus har aldrig fortrudt, at hun i 2004 
tog springet til sit nuværende erhverv.
- Helt grundlæggende er det dejligt at få 
ordnet fødder. Og derfor oplever jeg prak-
tisk talt kun glade og positive mennesker 
i fodklinikken. Modsat på sygehuset, hvor 
folk ofte var kede af, at de var blevet ind-
lagt.
- Ind imellem kan jeg da godt komme ud 
for en herre, der har skullet have et ordent-
ligt los i rumpen af konen for at komme af 
sted til fodterapeut. Men selv han har som 
regel et smil på læben, når han forlader kli-
nikken igen.
- Og den slags smitter jo næsten automa-
tisk også af på éns eget humør, konstaterer 
den lokale fod-specialist.

Gyllelugt i næsen 
Grunduddannelsen til fodterapeut strækker 
sig over halvandet år, og i Annette Byrial-
sens tilfælde var det perioden 2004-2005. 
Efter at være blevet færdiguddannet arbej-
dede hun et års tid på en klinik i Skive, men 

Fodterapi virker på humøret
Annette Byrialsen er selv blevet gladere, efter at hun i 2006 

åbnede fodklinik på Hedebakken

drømmen om at blive selvstændig lurede 
hele tiden under overfladen.
Derfor var Annette Byrialsen heller ikke 
længe om at slå til, da der i 2005 viste 
sig mulighed for at overtage en fodklinik 
i Gedsted.
Her har hun i dag konsultation to dage 
om ugen: onsdag og torsdag. De øvrige tre 
dage er hun at træffe i klinikken i Houlkær, 
og denne vekselvirkning har Annette Byri-
alsen hurtigt lært at sætte stor pris på.
- Oprindelig var klinikken i Gedsted et 
springbræt til, at jeg overhovedet turde 
starte for mig selv. Og i dag giver den mig 
et dejligt afbræk i min ugentlige rutine.
- Man kommer let til at føle sig en smule 
isoleret, hvis hele ens arbejdsliv udfolder 
sig inden for hjemmets fire vægge. Derfor 
tror jeg også det er sundt nok, at jeg et 
par dage om ugen kører til Gedsted og ”får 
lidt gyllelugt i næsen” undervejs, bemærker 
hun.

Vigtig pædagogisk opgave
I forbindelse med åbningen af klinikken på 
Hedebakken fik Annette Byrialsen bygget 
en glaskarnap, som reducerede afstanden 
til naboskellet med et par meter. Projek-
tet var derfor ude i en nabohøring, som 
imidlertid ikke udløste indvendinger. Og i 
det hele taget har fodterapeuten ikke på 
noget tidspunkt oplevet, at naboerne har 
set skævt til hendes fodpleje-virksomhed.
- Men jeg har selvfølgelig også en god bred 
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indkørsel, hvor kunderne kan holde, så de 
ikke generer den øvrige trafik på villavejen, 
fremhæver hun.
Egentlig har Annette Byrialsen allerede i 
dag rigeligt at lave. Alligevel kan hun ikke 
dy sig for at slå et slag for, at folk i almin-
delighed burde forkæle deres fødder lidt 
mere.
- Hvordan man end vender og drejer det, 
så kommer man ikke uden om, at fødder 
generelt er et lavstatusområde. Mange 
er decideret flove over deres fødder. Ikke 
mindst her i foråret, hvor sandal-sæsonen 
står lige for døren. Og jeg kan ligefrem 
opleve klienter, der får koldsved bare ved 

tanken om at skulle til fodterapeut, beret-
ter fodterapeuten på Hedebakken.
Annette Byrialsen ser derfor også en vigtig, 
pædagogisk opgave i at lære kunderne i 
Houlkær og Gedsted at blive lidt gladere 
for deres fødder. Og i bestræbelserne på at 
holde sig fagligt opdateret, har hun netop 
gennemført et længere efteruddannelses-
forløb i Landsforeningen af Statsaut. Fod-
terapeuters regi. 
Kursusdeltagelsen udmøntede sig helt kon-
kret i et praksiscertifikat, som nu hænger 
ved indgangen til fodplejeklinikken på 
Hedebakken.

Annette Byrialsen har for nylig afsluttet et længere efteruddannelsesforløb i fodterapeut-
regi, og det synlige bevis på kursusdeltagelsen hænger nu ved indgangen til klinikken på 
Hedebakken.
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- Mit fornavn staves ganske vist med ”h”, 
men det udtales ”Makmut”.
Den sætning har 28-årige Mahmoud Abdal-
lah utvivlsomt allerede måttet sige nogle 
gange, siden han 9. marts tiltrådte som ny 
uddeler i SuperBrugsen Houlkær.
Forgængeren, Ulrik Rybjerg, har valgt 
at søge nye udfordringer i Skive, og det 
åbnede vejen til uddelerjobbet for arvta-
geren, som dermed har taget hele turen fra 
16-årig flaskedreng til chef for 12 fuldtids- 
og 18 deltidsansatte. 
- Jeg syntes efterhånden, tiden var moden 
til at prøve, hvordan det er at stå i spidsen 
for en butik, og indtil videre kan jeg kun 
sige, at jeg er blevet taget godt imod her 
i Houlkær. Både af kunder – og medarbej-
dere.
- Det har godt nok krævet en masse arbejds-
timer i starten, men jeg er rigtig glad for at 
være her, erklærer Mahmoud Abdallah med 
begejstring i stemmen.

Født i Libanon
Den nye uddeler i SuperBrugsen Houlkær 
er oprindelig født i Libanon men flyttede 
allerede som fire-årig til Danmark med sin 
familie.
Karrieren i brugs-regi blev indledt med et 
job som ungarbejder i SuperBrugsen på 
Vesterbro Torv i Århus. Her tilbragte Mah-
moud også sin læretid, og efter en periode 
som tørvareleder i Malling, vendte han til-
bage til sin ”gamle butik” som tørvareleder 
- og senere som souschef.

Ny uddeler er faldet godt til
Mahmoud Abdallah (28) har afløst Ulrik Rybjerg som uddeler i SuperBrugsen 

Senest har Mahmoud Abdallah i et par år 
været ansat som souschef i en SuperBrugs 
i østbyen i Randers, hvor det i en tilspidset 
konkurrencesituation lykkedes at få vendt 
udviklingen efter en periode med støt fal-
dende omsætning.
På den baggrund ser den nye uddeler også 
med fortrøstning frem til de udfordringer, 
han nu står over for i det østlige Viborg. 
- Selvfølgelig kan vi da mærke, at der for 
nylig er åbnet et nyt supermarked i nabola-
get, men målt i forhold til budgetterne ser 
det faktisk slet ikke så skidt ud, afslører den 
nye uddeler i SuperBrugsen Houlkær.

To nye nøglemedarbejdere 
To af hans første, større opgaver i det nye 
job har været at ansætte en ny souschef og 
en ny leder af frugt- og grøntafdelingen.
Souschef Mette Hyrdedal er kommet til 
fra SuperBrugsen i Sunds ved Herning, 
og Lasse Kristensen har taget springet til 
Houlkær fra SuperBrugsen i Bjerringbro.
Begge havde deres første arbejdsdag i de 
nye omgivelser 1. april - men uden at der 
i øvrigt ligger nogen større dramatik bag 
den gennemgribende udskiftning på nøg-
leposterne.
- Som jeg ser det, er der tale om en ren 
tilfældighed. Både Ulrik Rybjerg og hans 
souschef, Jonas Jensen, havde efterhån-
den været så længe i Houlkær, at det lå i 
kortene, at de skulle videre i deres karriere, 
vurderer Mahmoud Abdallah.
Når det er sagt, lægger den nye uddeler 
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dog ikke skjul på, at det er et ansvarsfuldt 
job, som ikke mindst Lasse Kristensen går 
ind til.
- Sammen med slagterafdelingen er frugt- 
og grønt afdelingen et højt profileret 
område i SuperBrugsen Houlkær. Det er to 
af de områder, hvor vi gerne skal skille os 
positivt ud i sammenligning med konkur-
renterne.
- Dertil kommer hele det økologiske 
område, hvor jeg også tror, der ligger et 
kæmpepotentiale. Vi har på det seneste 
kunnet se, at salget af økologiske varer har 
været stigende i butikken, og den udvikling 
skulle vi meget gerne fastholde – og helst 
forstærke, bebuder Mahmoud Abdallah. I 
bevidstheden om, at udviklingen i Super-
Brugsen Houlkær bliver nøje fulgt fra aller-
højeste sted i Coop-koncernen.
Jesper Lien, som er konstitueret adm. 
direktør i Coop Danmark, stammer oprin-
delig fra Viborg og har en mor, som er fast 
kunde i den lokale SuperBrugs.
- Så hvis et eller andet ikke er, som det skal 
være i butikken, rygtes det sikkert hurtigt i 
toppen af organisationen, bemærker Mah-
moud Abdallah med et lunt glimt i øjet.

Hjem til Århus 
Selv har den nye Houlkær-uddeler forelø-
big valgt at blive boende i Århus, hvor han 
for nylig har købt ejerlejlighed sammen 
med sin kæreste.
- Den er vi ikke meget for at skulle sætte til 
salg igen, sådan som ejendomspriserne er i 
øjeblikket. Så hellere køre frem og tilbage 
mellem Viborg og Århus, erklærer Mah-
moud Abdallah, som i øvrigt ikke kendte 
en hel masse til Houlkær, inden han søgte 
uddelerstillingen i det midtjyske.

På spørgsmålet om han med sit libanesisk-
palæstinensiske udgangspunkt forventer at 
kunne yde et positivt bidrag til integratio-
nen i Houlkær-området, svarer Mahmoud 
Abdallah i første omgang en smule und-
vigende.
- Men på et eller andet niveau er jeg selv-
følgelig et bevis på, at det godt kan lade sig 
gøre at opnå en lederstilling, selv om man 
har en anden etnisk baggrund end dansk.
- Dét i sig selv kan da måske godt have 
en vis positiv afsmitning, nævner den nye 
SuperBrugs-uddeler.

Den nye uddeler, Mahmoud Abdallah, 
fotograferet i frugt-og grøntafdelingen, 
som gerne skal være et af de områder, hvor 
SuperBrugsen skiller sig positivt ud i sam-
menligning med konkurrenterne.



14

AKTUELT I OMRÅDET

Når det gælder forholdene for de ”bløde” 
trafikanter i Houlkær/Overlund – hvem er 
så i grunden mere kvalificerede til at give 
deres besyv med end de skoleelever, som 
dagligt færdes på vejene og stierne i områ-
det?
Kort fortalt er det filosofien bag en større 
spørgeskemaundersøgelse, som her i maj 
bliver gennemført blandt 3., 6. og 8. klasse-
eleverne ”Øst for Søerne”.
Undersøgelsen udspringer af en møde-
række, der blev indledt 17. marts på Over-
lund Skole med deltagelse af lærer Anna 
Maria Vistisen, Overlund Skole, lærer Erik 
Smidt, Houlkærskolen, Thorkild Vester-
gaard og Dorthe Scott Hansen fra Viborg 
Kommunes Trafik- og Vej-afdeling, og Erik 
Overgaard Hansen og Stig Jensen fra Initia-
tivgruppen Houlkær.
Håbet er, at besvarelserne fra børn og for-
ældre kan give nye ”input” til, hvor det er 
farligt at færdes i trafikken – og hvor det 
kniber med sammenhængen i det eksiste-
rende vej- og stisystem.
- I Initiativgruppen har vi igennem flere år 
– og til tider med en vis succes – presset på 
for at få  kommunen til at højne trafiksik-
kerheden i Houlkær-Overlund-området. 
- Nu føler vi imidlertid, at tiden er inde til, 
at der kommer nye kræfter på banen, og 
i den forbindelse har det været oplagt at 
involvere skolerne.

Elever tages med på råd
 om trafiksikkerhed 

Tre årgange på Houlkærskolen og Overlund Skole deltager i omfattende trafik undersøgelse

- De tre udvalgte årgange på skolerne 
repræsenterer tilsammen en rigtig bred 
skare af børn og forældre. Og går de alle 
positivt ind i processen, får vi virkelig et 
solidt materiale at arbejde med i den videre 
trafikplanlægning, håber Stig Jensen.
Viborg Kommune har for nylig – med hjælp 
fra det rådgivende ingeniørfirma Moe og 
Brødsgaard – taget hul på udarbejdelsen af 
en ny trafiksikkerhedsplan, der skal omfatte 
hele kommunen. 
I den sammenhæng kommer spørgeskema-
undersøgelsen i Houlkær/Overlund til at 
indgå som et pilotprojekt, der måske også 
kan tjene til inspiration i andre hjørner af 
det midtjyske.
Stig Jensen havde personligt gerne set, 
at undersøgelsen blandt elever og foræl-
dre var blevet suppleret af et netbaseret 
rundspørge, så også andre beboere i lokal-
området fik mulighed for at give deres tra-
fiksynspunkter til kende. 
- Men en sådan undersøgelse ser det des-
værre ikke ud til, at kommunen har res-
sourcer til at gennemføre på nuværende 
tidspunkt, beklager han.
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen 
blandt 3., 6. og 8. klasserne Øst for Søerne 
skulle gerne ligge klar 17. juni, når Initia-
tivgruppen Houlkær sammen med kommu-
nens udsendte tager på den traditionelle 
rundtur i lokalområdet for at besigtige 
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veje, stier og grønne anlæg.
Alle interesserede i Houlkær/Overlund er 
velkomne til at bruge et par timer på at 
cykle med rundt.
Og har man ikke kondition eller tid til dét, 
er man også velkommen til – på forhånd – 

Det er aldrig for sent at danse
Der er plads til flere deltagere på vores 
seniordansehold.
Seniordans er livsglæde i bevægelse! Der 
danses rækkedanse, kredsdanse og linedans 
og meget mere.
I seniordans har vi valgt at se stort på, 
hvordan man traditionelt danser og har så 
at sige opfundet vores egne danse. Det er 
danse til kendte og iørefaldende melodier. 
Somme tider tager dansene udgangspunkt 
i kendte standard- eller folkedanse fra ind 
- og udland; andre gange er der tale om 
spændende nye danse, der er  udviklet sær-
ligt til seniordans. Men fælles for al dans i 
Dansk Senior Dans er, at:
•  Tempo og sværhedsgrad er tilpasset 

gruppen.
•  Partnerskift er indbygget i dansene.
•  At man ikke behøver at møde op parvis, 

men at alle kan være med uanset alder 
og køn -  og Musikken er glad, varieret 
og iørefaldende.

Får man ikke lyst til at møde op og prøve 
at danse? 
Kom og få en gratis prøvetime.

Se evt. på Seniordans hjemmeside: 
dansk Seniordans.dk
Eller ring evt. for at høre nærmere på 
tlf. 86694528

Vi danser i Houlkær hallen`s festlokale. 
Starttidspunkt er:
mandag den 7. september  fra kl. 14-16

at foreslå lokaliteter, som det måske kunne 
være relevant for den cyklende delegation 
af trafikinteresserede at kigge nærmere på, 
opfordrer Stig Jensen. 
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Bogbidder
Værsgo, smag på bøgerne – en bid om dagen, et kapitel om ugen!

Er du sulten efter et godt plot, en romantisk kærlighedshistorie eller en god gammel klas-
siker – så har vi dækket op. Fra mandag til fredag serverer biblioteket hver dag en bid af en 
bog i abonnenternes mailbokse, og når det bliver fredag har abonnenterne modtaget hele 
første kapitel af bogen.
Der er bogbidder for enhver smag og dermed skulle inspirationen til varieret læsning være 
sikret, både for mænd og kvinder, unge og gamle, krimilæsere og finlitterære, bogslugere 
og småtspisende – kort sagt for læsere af alle slags. Nogle af bogbidderne er endda for lyd-
bogs”læsere” da nogle af bidderne også kommer på lyd.

Biblioteket linker til oplysninger om forfatteren og til bibliotekets base, hvor man straks kan 
se om bogen er hjemme på biblioteket og reservere den, hvis man vil læse færdig.

Det er gratis at abonnere på bogbidderne, og man kan tilmelde sig på bogbidder.dk/til-
meld.

En smagsprøve på:

- om Hvide skygger
Bertel Thorvaldsen, der kommer fra usle kår, 
bliver en af tidens største billedhuggere. 
Han lever i Rom, hvor han med en elsker-
inde får en søn, som drukner i Tiberen, en 
tragisk begivenhed der præger Thorvaldsen 
resten af livet.
1. afsnit af 5
Den gamle mand med det lange hvide hår, 
de slidte støvler og den noget anløbne 
frakke skræver med besvær hen over nogle 
brædder, der er smidt midt i rummet. Han 
bander, da han et øjeblik er ved at miste 
balancen, og undgår kun at falde ved at 
tage et par hurtige skridt ind mod væggen, 

"Hvide skygger " af Steen Bach Christensen 

som han støtter sig til med begge hænder. 
Murværket føles behageligt koldt, og lugten 
af frisk mørtel minder ham om værkstedets 
lugt af vådt ler og dampende, nyhærdet 
gips. Han står tungt og hiver efter vejret, 
som han gennem længere tid har gjort ved 
den mindste anstrengelse. Så sukker han 
dybt, inden han stivbenet af både kulden 
og alderen fortsætter gennem de mange 
rum. 
Byggeriet af museet er nået betydeligt 
længere, end han forestillede sig, da han 
tog af sted på sin sidste rejse til Rom for 
halvandet år siden. Til trods for at han selv 
har været med til at bestemme indretnin-
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gen af det, inden han rejste, er han allige-
vel overrasket nu, da han er tilbage og går 
rundt i det. Både rummenes størrelse og 
antal overgår langt, hvad han i sin tid fore-
stillede sig. Hvordan skal han nogensinde 
kunne fylde så megen plads ud? Hvordan 
skal han undgå, at hans livsværk forsvinder 
i den endeløse række af rum, der i to etager 
er bygget op omkring en tom, lukket gård? 
Skal han virkelig opleve, at hans modstan-
dere får ret, at hans værker vil drukne i et 
alt for stort og alt for mærkeligt museum? 
Har hans forfængelighed alligevel vundet? 
På vej gennem bygningen bliver han mere 
og mere overbevist om det, mere og mere 
sikker på, at han igen har overvurderet 
sit arbejde. Det minder ham i ubehagelig 
grad om dengang, han lavede sit mislyk-
kede gravmonument for paven, det monu-
ment, der hjemme på værkstedet havde set 
så imponerende stort ud, men som nær-
mest var forsvundet i Peterskirkens enorme 
indre, da det først var sat op. Der er bare 
den afgørende forskel, at han dengang var 
ung. Nu er han gammel og burde være 
blevet klogere. 
For hvert rum, han kommer igennem, er 
det, som om han når længere og længere 
ind i den labyrint af mørke, han i de senere 
år har opdaget inden i sig selv, og han får 
den tanke, at hvis han fortsætter, vil han nå 
helt ind i sit inderste og også dér finde et 
tomt, lukket rum, uden glæde, uden sorg, 
uden andet end tomhed. Han standser op 
og sætter sig på en stabel mursten, der står 
op ad væggen i et af de mange rum, som 
endnu ikke er blevet færdigt. Er det virke-
lig, hvad der er tilbage efter så langt et liv? 
Oven i købet et liv, der har været så utroligt 
som hans. Så fuldt af arbejde og venner og 

kvinder. Så fuldt af succes. Er han måske 
ikke en af landets berømteste personer? En 
af Europas berømteste kunstnere? Har han 
ikke opnået alt det, man kan drømme om? 
Han synker sammen under sin egen vægt 
og retter sig først op, da murstenene under 
ham begynder at skride. Han har grund til 
at være tilfreds. Det er gået ham bedre, end 
nogen overhovedet havde kunnet forestillet 
sig, da han for mange år siden blev født 
med udsigt til et alt andet end spændende 
liv. Også bedre, end han i sin vildeste fan-
tasi selv havde drømt om, da han i de første 
år på akademiet havde opdaget sine usæd-
vanlige evner. Men hvorfor er han så ikke 
tilfreds? Hvad vil han mere? 
Han ved, hvad Anna Maria ville sige, hvis 
hun var her. Eller Frances eller Fanny. De 
ville sige, at han havde opnået alt det, der 
ikke betyder noget. At han var blevet rig 
og berømt, men aldrig havde forstået, at 
det vigtigste i livet er kærligheden. Han kan 
ligefrem høre dem sige det, ikke anklagende 
eller bedrevidende, men nøgternt konsta-
terende, som om de gjorde opmærksom 
på et indlysende faktum. Men kvinderne i 
hans liv er der ikke mere. De er enten døde 
eller langt væk. Der er kun ham selv og et 
liv, der er gået. Er det i virkeligheden det, 
der er galt? At livet er gået, og han skal 
dø? Nej, han er ikke bange for at dø, han 
glæder sig til det. Der er ikke mere for ham 
at gøre. 
Den gamle mand ryster på hovedet, så det 
viltre hår blæser om ørerne på ham. Det 
er ikke det, han ikke nåede, der plager 
ham. Det er derimod det, han nåede, han 
har svært ved at affinde sig med. Det er 
bevidstheden om, at man selv i et liv som 
hans ikke er i stand til at nå længere. At 
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man selv med hans store evner og al den 
medgang, et menneske kan ønske sig, alli-
gevel ikke er i stand til at gøre en større 
forskel, til afgørende at forandre kunsten. 
Det er det, han har svært ved at holde ud. 
Og så skal han oven i købet opleve, bare 
fordi han tillader sig at blive gammel, at 
den smule, han har nået, bliver angrebet 
eller ligefrem set ned på af yngre folk, der 
vil andre ting. At han bliver overhalet af 
tiden, overhalet af verden.......................

Forsættelse følger enten på bogbidder.dk/
tilmeld eller lån bogen på dit lokale bib-
liotek.

I Houlkær Festuge 
har biblioteket som sædvanligt 

Godnathistorier for Børn:
Tirsdag d. 26. maj kl. 19.00 – 19.30
Erik Kierkegaard fortæller historien om Støvsugerdragen.

Onsdag d. 27. maj kl. 19.00 – 19.30
Kirsten Borger fortæller Bastians godnathistorie.

Torsdag d. 28. maj er der i år ingen godnathistorie!

Lørdag d. 30. maj kl. 10.00 – 14.00
Bogbyttedag
Konceptet er som det plejer, at Bogbyttedagen er en gratis læser til læser-formidling af 
brugte bøger. Biblioteket modtager gerne løbende bøger, som du vil af med og samler 
dem til Bogbyttedagen.

Kirsten Nørgaard
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Skolebestyrelsen har nu fået tilbagemeldin-
ger fra personale, elever og forældre vedrø-
rende oplæsning af Fadervor i forbindelse 
med morgensang.
Bestyrelsen har på baggrund af tilbage-
meldingerne besluttet, at Fadervor fortsat 
oplæses i forbindelse med morgensang, 
men at Fadervor fremover ikke er den eneste 

Fadervorsagen
tekst, der anvendes. Fadervor vil fremover 
være 1 blandt flere tekster. Ændringen ved-
rører indskolingen.
Denne fremgangsmåde har været praktise-
ret på 4.-6. årgang gennem et par år.
Der har været stor pressemæssig opmærk-
somhed omkring bestyrelsens beslutning.

Nyt fra skolen
Folkeskolens afgangsprøve, som retter sig 
mod 9. årgang, indledes d. 4. maj med 
skriftlige prøver. Herefter følger mundtlige 
prøver. 
For at træne 8. årg. i, hvad det vil sige at gå 
til prøve, får årgangen lejlighed til at prøve 
dette, hvad angår skriftlige prøver. Dette 
finder sted fra 11.05.09.

På skolen indføres et nyt kommunikati-
onssystem fra og med kommende skoleår. 
Systemet hedder SkoleIntra. Systemet har 
en personaledel, som har med den interne 
kommunikation at gøre.
Udover dette er der en elevdel og en foræl-
dredel. Den sidste del igangsættes i okto-
ber. Her bliver der mulighed for at få en 
række informationer fra skolen elektronisk. 
Der bliver også mulighed for at kommu-
nikere fra forældre til skole. Erfaringer fra 
andre skoler viser, at kommunikationen 
mellem skole og hjem bliver meget hur-
tigere og mere effektiv. Systemet vil blive 
præsenteret for forældrene kort efter som-
merferien.

Vi ved nu, at 82 børn skal påbegynde sko-
legang på 0. årgang i kommende skoleår.
Eleverne opdeles i 4 grupper. Den endelige 
klassedannelse foretages sidst på skoleåret. 
Der indkaldes til et informationsmøde for 
forældrene i begyndelsen af juni.

På initiativ af Initiativgruppen Houlkær er 
der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
medlemmer af Initiativgruppens bestyrelse, 
Teknisk Forvaltning i Viborg Kommune 
samt repræsentanter fra Overlund skole 
og Houlkærskolen. Arbejdsgruppen har til 
opgave at se på trafiksikkerheden i de 2 
skolers distrikter.
En spørgeskemaundersøgelse skal afdække, 
hvor der er færdselssikkerhedsmæssige pro-
blemer.
Når afdækningen har fundet sted, vil der 
blive arbejdet på at få forbedret trafiksik-
kerheden.
Vi er i denne tid i gang med at planlægge 
næste skoleår. Dette indebærer, at vi laver 
en fagplan, som fastlægger, hvilke lærere 
der skal undervise i hvilke fag på hvilke 
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årgange. Skolebestyrelsen skal godkende 
planen inden, den kan iværksættes. 
Vi skal ansætte 2 lærere til ledige stillin-
ger.
Den sidste del af planlægningen er ske-
malægningen. Her fastlægges, hvornår de 
enkelte undervisningslektioner er placeret 
på ugeskemaet.

På skolen har været gennemført en trivsels-
dag. Her var der fokus på, hvad der skaber 
trivsel i dagligdagen. God trivsel er forud-
sætning for at indlæring kan finde sted.
Dagen blev meget vellykket med gode 
refleksioner over, hvad der kræves af alle 
parter, for at god trivsel er til stede. Frem-
over vil vi 1 gang pr. år sættes fokus på 
trivsel. Bl.a. har vi indkøbt et elektro-
nisk spørgeskema, som gennem en række 
spørgsmål kan give et billede af det sociale 
samvær i de enkelte klasser.

Lærerne får i år udvidet mulighed for at 
komme på kursus. Vi har i kommende sko-
leår valgt at opprioritere kurser. Opgaven 
er hele tiden, at vi på skolen har så gode 
faglige kompetencer som muligt.

Det interne budget er et andet planlæg-
ningsområde. Skolen får tildelt et elevtals-
afhængigt beløb til dækning af indkøb 
af undervisningsmidler m.m.  De tildelte 
midler fordeles til de enkelte fag. Faglæ-
rerne udarbejder forslag til indkøb. Når de 
forskellige ønsker er fremsat, udarbejdes et 
forslag til internt budget.
Forslaget skal herefter drøftes i skolebesty-
relsen, som beslutter den endelige forde-
ling.

Ole Birch
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Da vi mødte i skole onsdag morgen skulle 
vi på tur til Skovgaard Museet. 
Vi skulle hurtigt ud til bussen, men da vi 
kom derud, fandt vi ud af, at den først gik 
halv ni, så vi måtte vente lidt. Bussen kom 
da og så kørte vi med den helt ind til Trap-
petorvet. Herfra skulle vi gå resten af vejen. 
Da vi kom ind ad døren til museet fik vi en 
varm velkomst. Vores jakker og tasker smed 
vi ned i frokostrummet. Dernæst gik vi i 
gang med rundvisningen. Først skulle vi se 
på et billede, der lignede noget fra virke-
ligheden. Jeg kan ikke lige huske, hvad de 
kaldte det, når billedet kunne ligne noget 
fra virkeligheden. Vi var også inde i et 
andet rum, hvor der var billeder, hvor man 
selv kunne prøve at finde ud af, hvad de 

Fagdag i billedkunst 
mange streger, firkanter og cirkler i maleri-
erne kunne ligne. Det var abstrakte billeder. 
Vi så også på skulpturer og andre malerier. 
Lige pludselig var der en af dem der rund-
visere, der spurgte, om der var nogle, der 
havde tabt et  snøre bånd?Det sagde vi alle 
nej til! Så sagde hun, at vi skulle prøve at 
følge den røde snor, som det rigtigt var. Det 
gjorde vi så, og vi kom op på et slags loft, 
hvor der var en, der skulle lave animation og  
teater eller hvad det nu hed. Det var faktisk 
meget sjovt at se på. Efter det skulle vi lave 
vores egen animation film, hvor vi først 
skulle klippe nogle ting og figurer i karton, 
som vi skulle bruge til filmen. Så skulle vi 
i gang med animations filmen. Først skulle 
vi tage et billede med kamera og compu-
ter, så skulle vi flytte lidt på karton figuren 
ca. 1cm. Hver gang kunne der komme nye 
figurer ind, og når man tog billederne og 
de blev sat sammen på computeren, og så 
blev det til en film. Jeg var sammen med 
Jeppe, Malthe og Freja. Vi lavede en film 
om en firkant, der blev ædt af en trekant 
og så kom der en cirkel (super cirkel) og 
reddede firkanten. Da vi alle var færdige 
skulle vi rundt og se hinandens film. En af 
de voksne, der arbejdede med animation i 
hverdagen, skulle stille os spørgsmål og så 
skulle vi hjem (gå hjem) til skolen. Vi var 
faktisk tæt på at få en is på Borgvold, men 
der var lukket i kiosken nede på Borgvold. 
Men det var selvfølgelig ”typisk”.  Så kom 
vi endelig hjem til skolen. Og så var skole-
dagen færdig.                                   
          

     Skrevet af Matilde 4.c.
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4.c har været på Skovgaard-museet onsdag 
den 15. april 2009. 
Det som vi var inde og se handlede om 
En streg, En firkant og En cirkel. Vi skulle 
finde streger, firkanter og cirkler i billeder. 
Men lige pludselig skulle vi alle følge en rød 
snor op ad nogle tårntrapper. Da vi kom op 
af alle trapperne, var vi på loftet. Her skulle 
vi se en slags tegnefilm. Bagefter skulle vi 
selv lave en. Jeg var sammen med Arthy, 
Josefine og Michael. Vores tegnefilm hand-
lede om Klodshans. Men den blev ikke så 
god som den vi så allerførst. Til sidst skulle 
vi gå rundt og se filmene fra alle grupper.
Det bedste den dag var, at vi fik 30 minut-
ter Før fri.

Skrevet af: Sim 4.c (Simon) 
Sim er mit kælenavn

Kære Houlkær Nyt!. 
Jeg vil skrive en side om, hvordan det var at 
være på museum. 
Da vi kom ned på museet skulle vi lægge 
vores tasker ned i et rum. Derefter skulle vi 
se på et billede, som ikke var abstrakt. Et 
ikke abstrakt billede er et billede, hvor man 
ser på noget, der ligner noget bestemt. Og 
lige efter skulle vi se på et abstrakt billede. 
Det var flot. Et abstrakt billede er, hvor man 
ikke ser på noget bestemt. Man kan selv 
forestille sig, hvad det skal ligne. Det var 
sjovt at se på. Efter det skulle vi op ad en 
trappe i et tårn, som førte op til loftet. Der 
så vi så en animationsfilm og et dukketea-
ter samtidigt. Det var sjovt. Det handlede 
om en firkant, en cirkel og en streg. Bag-
efter skulle vi selv til at lave en animati-
onsfilm. Det var rigtig sjovt. Vi blev først 
delt ind i nogle grupper, og hver gruppe 
skulle arbejde med computer og kamera. 
Hver gang man trykkede på en computer, 
som havde en ledning til kameraet, så tog 
den 4 billeder lige efter hinanden. 1 sekund 
på en animations film betød 100 billeder. 
Det var sejt. Efter vi havde lavet vores ani-
mations film så skulle vi se hinandens. Til 
sidst spiste vi madpakker og så skulle vi gå 
hele vejen hjem :( øv! Men det var sjovt 
alligevel :D!!

Skrevet af Malthe 4.c
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Så kom foråret, som vi var helt klar til. I 
Myretuen har vi haft projektuge i skolen 
med deltagelse af SFO. Projektet hed 
”Fugle i kreativt perspektiv”. På billederne 
ses nogle af produkterne. Der var mange 
tilgange til fugle. Nogen havde lavet fug-
lemalerier i flotte og stærke farver. Andre 
havde lavet kreative udformninger af gen-
brugsmaterialer, som kom fra planeten 
”Fuglius”. Ugen sluttede med fernisering, 
hvor vi alle fik set hinandens arbejder, og 
så var der påskeferie. Derfor bød SFO på 
skattejagt samme eftermiddag, hvor skat-
ten, meget overraskende, viste sig at være 
påskeæg. Og heldigvis blev den fundet ;-) 
Sideløbende med fugleprojektet havde vi i 
SFO, også fået fremstillet en del fint påske-
pynt. Dels i papir og karton, dels i ler og 
dels i trylledej, så der var mange virkelig 
flotte ting. 

Højt at flyve i Houlkær SFO!
Hvis vi ser lidt fremad, er det naturligvis 
udelivet der vægtes, og vi har allerede haft 
meget flot vejr at muntre os i. Det kan være 
sportsaktiviteter der tilbydes, men vi har 
også en større aktivitet omkring hulebyg-
ning ventende lige om hjørnet. 

På vegne af Houlkær SFO
Agnes

De besøgende fra planeten ”Fuglius” Et samlet billede af 9 flotte malerier.

Se godt efter. Der sidder fugle i hækken.



24

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

Go’nat Idræt i Houlkær
I foråret 2009 har der været Go'nat Idræt 
4 gange i Houlkærhallen, og hver gang har 
der været mellem ca. 50 og 100 børn. Det 
er jo flot - tak for hjælpen til alle jer, der 
på en eller anden måde har givet 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, 
brætspil, 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.

Her følger de kommende datoer for Go’nat 
Idræt i Houlkærhallen i 2009:
 
Lørdag d. 26. september, 
Lørdag d. 31. oktober og 
Lørdag d. 28. 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 mv.  

Der er en del frivillige hjælpere, der på 
skift er med til Go'nat Idræt MEN VI KAN 
SAGTENS BRUGE ENDNU FLERE HJÆL-
PERE.  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 Houlkær-
hallen…

Go´nat Idræt
Anders Bitsch, tlf.  86 67 51 08, 
email: abitsch@post11.tele.dk

Øvrige kontaktpersoner 
Peder Svenningsen  86 67 20 83
Poul-Erik Amtrup      86 67 21 21
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Houlkær Kirkes kirketjener 
går på efterløn

Den sidste af de ”gamle” går på efterløn. 
Houlkær Kirkes kirketjener Peder Hansen 
har valgt at gå på efterløn, med virkning 
fra den 1. juni. Peder er den sidste af de 
medarbejdere, der var med fra kirkens start 
i 1992.  Peder var kirkeværge, da vi havde 
vandrerkirken, inden Houlkær Kirke blev 
bygget. Da Houlkær Kirke blev indviet, blev 
Peder ansat som kirketjener og har været 
det siden.

Vi har lært Peder at kende som en person, 
der aldrig har gjort tingene sværere end de 
er. Peder har altid haft det store overblik 

og har altid været meget opmærksom på 
brugernes – altså kirkegængernes – vel-
befindende. På den måde har Peder altid 
stået som den, der har været kirkens ansigt 
udadtil – altid venlig og imødekommende, 
men også med et myndigt ord, når det var 
tid til det.

Selv om Peder har været kirketjener, skal 
det også nævnes, at Peders hustru, Karen, 
i samme periode har været medhjælpende, 
både hvad angår blomsterne om søndagen, 
blomsterne ved mødearrangementerne og 
på kontorerne, samt som vært for det prak-
tiske ved utallige arrangementer.

Der forestår nu et spændende arbejde i 
menighedsrådet for at finde en efterfølger 
for Karen og Peder.

Vi ønsker Karen og Peder et godt otium.

Menighedsrådet vil være vært ved et arran-
gement for parret, Pinsedag den 31. maj 
i forbindelse med gudstjenesten. Alle er 
meget velkomne.

På menighedsrådets vegne
Carsten Marcussen
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Indskrivning til konfirmation 2010
Så er det tid til at indskrive de konfirmander, der skal gå til forberedelse i Houlkær Kirke 
efter sommerferien. Datoerne for næste års konfirmationer ligger allerede fast. 
Det bliver: 
Bededag 30. maj 10.30 7.A
Lørdag den 1. maj 9.00 7 B
Lørdag den 1. maj 10.30 7C

Indskrivningen finder sted i Houlkær Kirke torsdag den 4. juni kl. 16.30-18.00. 
Elever i Houlkærskolens nuværende 6. klasser vil automatisk få tilsendt en tilmeldingsblan-
ket. 
Elever på andre skoler kan få blanketten udleveret ved henvendelse på kirkekontoret eller 
til en af præsterne.

Karsten Høgild og Lotte Martin Jensen

Sommerkoncert
Onsdag den 10. juni kl. 19.30
Sommerkoncert med Houlkær Kirkes Børnekor, Pigekor og Voksenkor. Der synges både 
rytmisk og traditionel kirkemusik. Blandt andet opføres ”David”, en kirkemusical af Kis og 
Hans Holm. Den lokale jazzpianist Søren Lind medvirker. Efter koncerten indbydes til fælles 
kaffebord med amerikansk lotteri til

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.



27

HOULKÆR KIRKE

Arrangementer
Omtale af Skærtorsdagsmåltidet i Houl-
kær kirke  

Skærtorsdag er ikke som andre hellig-
dage i Houlkær kirke. Vi dækker nemlig et 
langt bord op gennem kirken og sætter os 
til bords og spiser sammen. På den måde 
mindes vi Jesu sidste måltid med sine 
disciple. Tanken er at skabe så realistisk en 
ramme, som det nu lader sig gøre. Vi ønsker 
at gøre det tydeligt, at nadveren egentlig er 
et måltid, vi deles om.
I år var ca. 50 deltagere mødt op, som var 
fælles om brød og vin lammekød, bitre urter 
og hvad der ellers knytter sig til den jødi-
ske påsketradition. Som ved enhver anden 
fest var der sange og taler, og vi hilste på 
hinanden med vore glas; men denne aften 
i form af salmer, bibellæsninger og vægtige 
ord knyttet til vinen. Og i de to pauser gik 
snakken lystigt hen over bordet.
Et lille femmandskor var med til at skabe 
en på én gang højtidelig og festlig stem-
ning i kirken den aften.

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: 

(Vi har ingen fortællegudstjenester i maj måned –  til gengæld deltager vi i ”Open Air” 
gudstjenesten den 29. maj – se programmet for festugen.) 
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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: Fredag den 15. maj er aflyst grundet udflugten 
den 17. maj – Fredagene: den 29. maj, den 12. juni samt den 26. juni.

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.

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 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 Festuge i Houlkær Kirke

Festugemenu 
Torsdag den 28. maj kl. 10.30. 

Tema: Livet er i Farver.

Vi mødes i kirkerummet under temaet ”Livet er i Farver”, og det vil 
handle om såvel de farver vi ser, hører og føler samt om de liturgiske farver.

Børn fra Houlkær Skolen vil optræde.
Vi har gode adgangsforhold for kørestolsbrugere, stiletter samt alt der imellem.

Middagen indtages i kirkens lokaler, hvorefter vi fortsætter lidt med temaet.
Arrangementet slutter kl. 13.00

Pris kr. 30,-
Tilmelding til kordegnen på kirkekontoret:

tlf: 86 67 40 88 senest tirsdag den 26. maj kl. 12.00

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

akkompagneret af Jens Christian Hansen på cembalo.
Birthe spiller bl.a. Carl Nielsens ”Tågen letter”

kl. 17.00
Open Air-gudstjeneste

Som led i Houlkær Festuge, holder vi en kort gudstjeneste
for hele familien ude i det fri i ”gryden” bag kirken.

Bagefter er der fællesspisning – pris 25,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn.
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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

Middag på Tværs - Sommerudflugt
Middag på Tværs tager på sommmerudflugt d. 19. juni. Vi kører sammen fra Houlkær 
Kirke præcis kl. 17.00 til Hald Hovedgård, hvor vi skal spise og lege sammen med børn og 
voksne.
Alle der har mulighed for det, opfordres til at medbringe mad. 

Vi skal gerne have plads til alle i bilerne – derfor er det nødvendigt at alle, der ønsker at 
være med, tilmelder sig senest onsdag d. 17. juni til kirkekontoret tlf: 86 67 40 88 eller 
mail: krb@km.dk, alternativt til sognemedhjælper Tove Kallestrup på tlf. 20 86 11 58 eller 
mail: tove@houlkaerkirke.dk
Oplys om du har ekstra pladser i bilen eller om du har brug for kørelejlighed.

Vi er hjemme ved kirken igen ca. kl. 21.

Det er også en mulighed at møde senere op i parken bag ved Hald Hovedgård, hvis man 
ikke kan deltage fra starten.
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Maj
Søndag den 17. kl. 10.30
Karsten Høgild

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

Søndag den 24. 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
Afsked med vores kirketjener.
Lotte Martin Jensen

Juni
Mandag den 1. kl. 10.30
2. Pinsedag
Karsten Høgild

Søndag den 7. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 14. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 21. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 28. kl. 10.30
Karsten Høgild

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

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.
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DET SKER...

15/5 kl. 18.30  Åben fam. – Kirken, aflyst – udflugt den 17/5
28/5 kl. 10.30  Festugemenu – Kirken – tilmelding 26/5
29/5 kl. 10.00  Festugedag - Morgenandagt/ønskekoncert – Kirken
29/5 kl. 16.00  Fernisering - Kirken
29/5 kl. 17.00  Åben fam. – erstattes af ”Open Air”gudst. med efterf.spisning
30/5  kl. 10.00   Bogbyttedag / Houlkær Bibliotek
31/5 ca.kl. 12.15 Afsked med Kirketjener Peder Hansen - Kirken
4/6 kl. 16.30  Indskrivning til konfirmation - Kirken - 2010
10/6 kl. 19.30  Sommerkoncert – Kirken
12/6 kl. 18.30  Åben fam. – Kirken
26/6 kl. 10.00  Morgenandagt/ønskekoncert
26/6 kl. 18.30  Åben fam. - Kirken

Go'nat idræt i Houlkær
2009: 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 

HUSK
HOULKÆR FESTUGE 


