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- I har meget at være stolte af i Houlkær. 
Godt nok fik I fra starten hjælp af nogle 
forudseende byplanlæggere, men det var 
jer selv, der skabte indholdet ved hjælp af 
et stort sammenhold. Og typisk er det, at 
når vi i dag læser om Houlkær i aviser og 
blade, er det som oftest på grund af nye 
initiativer til gavn for området. Som f.eks. 
når ”hundredevis af motionslystne kvinder 
på det nærmeste løber Houlkær IFs fod-
boldudvalg over ende for at dyrke Zumba”.
Viborg Kommunes nye førstemand, borg-
mester Søren Pape Poulsen (K) havde tyde-
ligvis læst på lektien, inden han tirsdag 
25. maj holdt tale i Houlkærcentret - og 
dermed erklærede en ny Houlkær Festuge 
for åben.
Borgmesteren havde således også givet sig 
tid til at studere programmet for årets fest-
uge.
- Og jeg synes, det er et imponerende pro-
gram, I har fået stablet på benene til denne 
traditionsrige bydelsfest, som er noget 
ganske særligt i Viborg. Blandt andet fordi 
den afspejler den måde, som I også i dag-
ligdagen arbejder sammen på for at udvikle 
Houlkær-området.
- Alle er med og byder ind med de bidrag, 
som de synes passer til lejligheden. Og dét 
lige fra gymnasiet, biblioteket og dagin-
stitutionerne til kirken, butikkerne, for-
eningerne, Klub X og Gården, lød det 
anerkendende fra Søren Pape Poulsen.
I sin åbningstale undgik borgmesteren 
derimod behændigt at komme ind på de 

Pape havde læst på lektien
Viborgs nye borgmester roste Houlkær for sammenhold og initiativrigdom, 

da han åbnede Festugen 2010

ambitiøse planer om en ud- og ombygning 
af Houlkær-hallen, som ellers er højaktu-
elle netop nu.
- Men det skal på ingen måde tages som 
et udtryk for, at jeg ikke synes, projektet er 
spændende, understregede borgmesteren 
efter åbningstalen over for Houlkær Nyts 
udsendte.
- Jeg synes bare ikke, at festuge-åbningen 
var den rigtige lejlighed til at komme ind 
på hal-planerne, som vi i øjeblikket er i 
færd med at nærstudere i forvaltningen, 
forklarede Søren Pape Poulsen.

Søren Pape Poulsen (stående som nr. 2 fra 
venstre) fik selv lejlighed til at røre sang-
stemmen, da han som borgmester åbnede 
Houlkær Festuge 2010. Dagens fællessange 
var ”Det er i dag et vejr” og ”Danmark, nu 
blunder den lyse nat”. Men ”Blæsten går 
frisk over Limfjordens vande” ville nu også 
have været passende til lejligheden….
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Vejret om fredagen var – sandt at sige – 
ikke det bedste, og sammenfaldet med 
Viborgs 950 års jubilæum  som stiftsby fik 
uundgåeligt afsmittende virkning på til-
strømningen til torveaktiviteterne i Houl-
kær om lørdagen.

En festuge uden de store svipsere
- Men derfor er der nu alligevel plads til forbedringer i 2011, påpeger festuge-koordinator 

Overordnet set kan det dog ikke bortvejre 
indtrykket af en – i det store og hele – vel-
lykket Houlkær Festuge 2010.
- Jeg har desværre ikke selv haft mulighed 
for at deltage i ret mange af arrangemen-
terne, men at dømme ud fra de tilbage-

Mange nysgerrige kastede i lørdagens løb et – lettere misundeligt – blik på de seks blank-
polerede motorcykler, der var udstillet på Torvet. Bag udstillingen stod en af de lokale 
motorcykel-entusiaster, Thomas Lindegaard. Han vil bestemt ikke afvise, at han og interes-
sefællerne kan finde på at stille op i Houlkær en anden god gang.  
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meldinger, jeg har fået, har der været pæn 
tilslutning til de fleste.
- Og så synes jeg da i øvrigt, det er sjovt 
at opleve, når tingerne mere eller mindre 
opstår af sig selv. Som når en flok lokale 
motorcykelentusiaster selv henvender sig 
og tilbyder at udstille deres motorcykler 
på Torvet. Eller når ”Kom og dans”-afde-
lingen i Overlund uopfordret tilbyder at 
give opvisning i forbindelse med festugen, 
fremhæver bibliotekar Kirsten Nørgaard, 
som sammen med beboerrådgiver Tonie 
Holmberg har været de gennemgående 
figurer i årets festuge-komité.
Ja, faktisk var de to de eneste, der troppede 
op til det allerførste planlægningsmøde i 
marts. Og selv om det på trods heraf lykke-
des at få strikket et fyldigt og slagkraftigt 
festugeprogram sammen med mange gode 
kræfters hjælp, så mener Kirsten Nørgaard 
alligevel, der er plads til forbedringer frem 
mod næste års festuge.
- Jeg er udmærket klar over, at vi alle 
sammen har en travl hverdag, og at det 
derfor er svært at finde et mødetidspunkt, 
hvor alle har mulighed for at komme. Men 
omvendt så kommer der altså også flere 
idéer på bordet, hvis man er en hel flok 
samlet – end hvis der bare sidder to…
- Samtidig kunne jeg rigtig godt ønske 
mig, hvis vi til næste år fik udpeget en 
PR-ansvarlig, der kunne tage sig af at mar-
kedsføre festugen lidt bedre udadtil. 
- I år har festugen overhovedet ikke været 
omtalt i hverken Viborg Stifts Folkeblad 
eller Viborg Nyt, og det skyldes ganske 
enkelt, at vi ikke selv har haft overskud til 
at gøre opmærksom på vore aktiviteter, 
vurderer Kirsten Nørgaard.

På et tidspunkt i foråret var Initiativgrup-
pen Houlkær inde i seriøse overvejelser om 
- allerede i år – at flytte festugen fra før - 
til efter sommerferien.
Ideen opstod i kølvandet på beslutningen 
om at udsætte Houlkær-løbet, men i første 
omgang valgte Initiativgruppen at holde 
sig til den oprindelige plan – og så i øvrigt 
tage fornyet bestik af situationen, når sen-
sommerens Houlkær-løb har været afviklet.
-Umiddelbart giver det en god synenergi-
effekt at samle flere arrangementer i den 
samme uge, men rent planlægningsmæs-
sigt bliver det – for mig at se – ikke nem-
mere af, at vi eventuelt vælger at flytte 
festugen til sidst i august.
- Så har vi lige pludselig kun to uger til 
at få de sidste forberedelser på plads. Eller 
også skal vi have det hele planlagt i detal-
jer, allerede inden vi hver især tager af sted 
på sommerferie, forudser Kirsten Nørgaard.
Nogen egentlig evaluering af festugen 
2010 har der endnu ikke været tid til at 
lave.
- Men forløbet vil naturligvis blive disku-
teret, når vi i Initiativgruppen holder vores 
sidste bestyrelsesmøde inden sommerfe-
rien.
- Og så sætter Tonie Holmberg og jeg 
os nok også sammen inden så længe og 
sender en mail ud til de forskellige involve-
rede parter, bebuder Kirsten Nørgaard.
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Ganske vist er Houlkærløbet efterhånden 
en rodfæstet tradition med snart 26 år på 
bagen – men konkurrere med Søndersølø-
bet, som her i 2010 kunne fejre 100 års 
jubilæum, kan løbet i Houlkær nu nok alli-
gevel ikke.
Blandt andet med den begrundelse har 
Houlkærskolen, som gennem alle årene har 
stået for den praktiske afvikling af Houl-
kærløbet, i år valgt at udsætte arrange-
mentet til torsdag 26. august.
En afgørelse, som løbsarrangør Jacob Flint-
holm bestemt ikke har fortrudt oven på en 
hektisk sidste uge i maj, som foruden Søn-
dersøløbet også bød på sidste skoledag for 
9. klasserne, fodboldlandskamp i Aalborg 
og 10 timers løb for børn og unge. For-
uden diverse arrangementer i forbindelse 
med Houlkær Festuge.
- Alle de nævnte faktorer taget i betragt-
ning tror jeg, det var en helt rigtig beslut-
ning at udsætte Houlkær-løbet til efter 
sommerferien.
- I august kommer løbet til at ligge ti dage 
efter 24 timers-løbet og tre uger inden 
Viborg City Maraton, og dét kan forhå-
bentlig være med til at tiltrække nogle af 
de skrappe motionsløbere ”inde fra byen”.
- Og hvad angår vore egne elever på Houl-
kærskolen, så har de sandsynligvis også 
mere energi til at løbe Houlkær-løb til 
august, hvor der ikke er så mange andre 
aktiviteter, der trækker, forudser Jacob 
Flintholm.
Som noget nyt i år, er det planen at afvikle 

Ét Houlkær-løb bliver til to
Når starten går 26. august vil løberne – som noget nyt – blive sendt af sted i to omgange

Houlkærløbet i to tempi. Startende med et 
løb for de yngste, de gående og de knapt 
så udholdende. Efterfulgt af et løb, som i 
højere grad henvender sig til de hurtige og 
mere drevne motionister.
På den måde skulle det gerne undgås, at 
deltagerne løber hinanden ned på den for-
holdsvis korte rundstrækning, der kommer 
til at udgøre ruten for årets Houlkær-løb.
Præcis hvordan ruten – og distancerne - 
bliver, ligger endnu ikke helt fast.
I hovedtrækkene bliver Houlkærløbet afvik-
let efter samme koncept som i fjor – såle-
des at alle deltagere opnår at blive tiljublet 
i målområdet i indtil flere omgange. 
- Men jeg kigger i øjeblikket på, om jeg 
evt. kan justere ruten, så vi helt undgår at 
komme i karambolage med trafikken. Det 
kunne f.eks. ske ved, at løberuten i højere 
grad kommer til at gå igennem skolens og 
gymnasiets område, nævner Jacob Flint-
holm.
Arbejdet med at skaffe præmiesponsorer til 
2010-udgaven af Houlkærløbet er allerede 
godt i gang, og tendensen går umiddelbart 
i retning af færre – men også større – præ-
mier.
Tilmeldingen til løbet plejer bl.a. at kunne 
ske via en kupon her i Houlkær Nyt – men 
på grund af den ændrede løbsdato lader 
det sig ikke gøre i år.
I stedet vil der i ugerne op til løbet blive 
omdelt flyers i lokalområdet med nærmere 
oplysninger om ruter, starttidspunkter og 
tilmelding.
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Selv om bageriet netop er blevet udvidet 
med cirka 20 kvadratmeter, var det alli-
gevel trangt med pladsen, da Houlkær 
Bageri holdt åbent hus i forbindelse med 
festugen. Omkring en halv snes af bage-
riets medarbejdere havde frivilligt revet en 
onsdag aften ud af kalenderen for at give 
kunderne et indblik i dagligdagen mellem 
ovne og æltemaskiner.

Festugen i billeder 
meldags godnathistorie. Det meste af tiden 
sad børnene tryllebundet og krammede 
deres sovedyr, mens de hørte Erik Kierkega-
ard fortælle om Tommelises eventyrlige liv 
blandt tudser, fisk og sommerfugle.
Børnehavebørnene fra Hobbitten optrådte 
under festugen med en halv times forry-
gende indianer-show (se forsidebilledet).
Først dukkede de 60 små rødhuder - én 
efter én – op af deres medbragte spande 
til tonerne af børneklassikeren: ”En indi-, 
to indi-, tre indianere”. Siden sang de af 
fuld hals med på det gamle Tøsedrenge-hit 
”Indianer”. Og så vendte de i øvrigt span-
dene om og spillede op til trommedans.

Knap 30 børn og barnlige sjæle fandt 
under festugen vej til Houlkær Bibliotek 
for at blive lullet i søvn med en god, gam-

Børnehuset ”Unoden” bidrog med hele to 
programpunkter til årets Houlkær Festuge.  
Tirsdag inviterede børnehuset til ”Godnat-
jam i nattøj” og torsdag til ”Rytmik og 
bevægelse (billedet). Musikpædagog Anne-
Mette Skovbjerg fra Viborg Musikskole 
(med kasketten) førte an i de musikalske 
løjer, som var inspireret af tegnefilmen om 
”Jungledyret Hugo”. 
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Af de 12 tilmeldte til lørdagens parasolsalg 
på Torvet var det kun de syv, der valgte at 
dukke op. Men de kunne til gengæld – for 
hovedpartens vedkommende – melde om 
pæn køberinteresse.  

Boligselskabets telt på Torvet er traditio-
nelt et af de faste holdepunkter på fest-
ugens sidste dag. Fra morgenstunden blev 
der serveret gratis kaffe og rundstykker, og 
i løbet af formiddagen blev der også lukket 
op for fadølshanerne.

Der var swing i skørterne, da ”Kom og 
Dans”-danserne fra Viborg gav opvisning 
på Torvet under festugen. Den lokale ”Kom 
og Dans”-afdeling har fast base på Over-
lund Skole.- Og der er stadig plads til flere 
danseglade, lød det lokkende under fest-
ugens danse-fremstød i Houlkær.

Læs også dag-for-dag reportagerne fra 
festugen – og se mange flere billeder på 
www.houlkærportalen.dk

Under temaet "Verden Fester" valgte Houl-
kær Kirke i forbindelse med festugen at se 
festlighederne i Houlkær i en større, inter-
national sammenhæng. Traditionen tro var 
beboerne og personalet på Ældrecenter 
Kildehaven særligt indbudt til at deltage, 
og i alt var omkring 60 personer samlet til 
”Verden fester”-arrangementet i kirken – 
og den efterfølgende fællesspisning i kir-
kens mødelokaler.
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I vintermånederne har den ofte været kold 
som en fryseboks. Den har på intet tids-
punkt ligefrem emmet af atmosfære. Og så 
har den for resten aldrig haft de rigtige mål 
til f. eks. håndbold og fodbold.
Ikke desto mindre er det et stykke, lokal 
idrætshistorie, der bliver sat punktum for, 
når Astro Hallen efter sommerferien bliver 
indlemmet som en fuldgyldig del af Medie-
skolerne Viborg.
Med op til 300 studerende ad gangen 
har Medieskolerne længe været i bekneb 
for ekstra plads, og i erkendelse heraf har 
Viborg Kommune, som ejer bygningerne, 
sagt god for, at den stadig voksende 
uddannelsesinstitution i det tidligere Astro 
Center fra og med det kommende skoleår 
kan anvende Astro Hallen – bl.a. som film-
studie.
- I og med at vi nu også får mulighed for 
at disponere over hallen, opnår vi en slags 
domino-effekt – og får frigjort lokaler 
andre steder i komplekset. 
- Akustisk og opvarmningsmæssigt bliver 
det unægteligt lidt af en udfordring at få 
Astro Hallen fuldt integreret som en del af 
Medieskolerne, men inddragelsen af hallen 
er også blot første led i en ganske omfat-
tende ombygningsplan, forklarer rektor 
Max Jørgensen, Medieskolerne Viborg.

Nej tak til midtby-løsning
I den lokale idrætsverden er det først og 
fremmest badminton- og basketball-spil-
lerne, der bliver berørt af, at Astro Hallen 

Slut med idræt i Astro Hallen
Positiv udvikling på Medieskolerne volder hovedbrud - især for badminton- og basketball-

spillerne 

ikke længere er til rådighed i vinterhalvåret.
Badmintonafdelingen i Houlkær IF må i 
første omgang indstille sig på, at endnu 
flere af træningstimerne kommer til at 
ligge i Houlkærskolens gymnastiksal, hvor 
banekapaciteten – i sagens natur – er 
noget mindre end i Astro Hallen.
Basketball-aktiviteterne i Astro Hallen 
havde kommunen oprindelig tænkt sig at 
forlægge til Stadionhallerne i midtbyen, 
men den løsning har basketball-afdelingen 
i Houlkær IF blankt afvist.
- At henvise os til at træne i Stadionhal-
lerne ville i realiteten være det samme som 
at splitte Viborg Basket ad. Mange af vore 
spillere flytter ikke bare automatisk med 
ind til midtbyen, fordi det nu er dér, man 
har bestemt, der skal spilles basket. Og for 
resten ville det også betyde, at vi skulle ud 
at købe en masse nye bolde og andet grej, 
hvis vi i fremtiden både skulle træne i Sta-
dionhallerne og i Houlkær Hallen, fremhæ-
ver Mikkel Åris, som er formand for Viborg 
Basket og næstformand i Houlkær IF.
I stedet for at tage imod ”tilbuddet” om at 
træne i midtbyen har Viborg Basket fore-
løbig valgt at booke sig ind i Viborg Gym-
nasium og HFs idrætshal. Vel vidende at 
det heller ikke er nogen ideel løsning på 
længere sigt.
- Banerne i gymnasiehallen har ikke de 
rigtige mål, så i realiteten svarer det til at 
lade et 11-mands hold i fodbold træne på 
en 7-mands-bane, eller til at lade en flok 
håndboldspillere spille på tværs af hallen i 
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stedet for på langs.
- Men i forhold til at skulle træne i Sta-
dionhallerne, er gymnasie-løsningen trods 
alt at foretrække, vurderer Mikkel Åris.

Øget behov for en ny hal 
Udover de fem ungdomshold og det enlige 
herremotionshold i Viborg Basket, er der 
i Viborg også et herrehold, organiseret i 
Viborg Basket Union.
Herreholdet, som i den kommende sæson 
står med gode muligheder for at rykke op i 
elitedivisionen, bliver - om muligt - endnu 
hårdere ramt af, at der fra sommerferien 
ikke længere kan trænes og spilles kampe 
i Astro Hallen, så for basketballsporten i 
Viborg er det – isoleret set – noget nær en 

katastrofe, at Medieskolerne i Viborg er en 
succes – og har behov for de ekstra kva-
dratmeter, anfører Mikkel Åris.
Så meget mere påtrængende er det ifølge 
Viborg Basket-formanden, at der snarest 
muligt bliver sat gang i den påtænkte om- 
og udbygning af Houlkær-hallen.
- Udover at Houlkærhallen også får en 
masse nye funktioner som lokalt samlings-
sted og som nyt hjemsted for Fritidsgården, 
vil den også kunne blive et ideelt center 
for basketballsporten i Viborg, når vi forhå-
bentlig får opført en ny lethal i tilknytning 
til den eksisterende idrætshal.
- På dét punkt er vi i Viborg Basket helt på 
linje med kollegerne i Viborg Basket Union, 
pointerer Mikkel Åris.

Mange idrætsudøvere i lokalområdet har før eller siden i deres idrætskarriere stiftet bekendt-
skab med Astro Hallen. Fremover skal hallen bl.a. fungere som filmstudie.
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Tidsplanen er revideret, men optimismen 
er usvækket.
Ifølge to af idémændene, Henning Bruun-
Schmidt og Mikkel Åris, er dét i øjeblikket 
det nærmeste, man kan komme en her-
og-nu-status for de ambitiøse planer om 
at ombygge Houlkærhallen fra traditionel 
idrætshal til et lokalt aktivitetscenter.
Arbejdsgruppen bag halplanerne havde 
oprindelig håbet, at den ”lethal”, som det 
er tanken at opføre syd for den nuværende 
Houlkærhal, ville kunne stå klar til indvielse 
allerede i december 2010.
Men helt så hurtigt går det altså ikke, når 
der også er kommunale midler involveret, 
har initiativtagerne efterfølgende måttet 
sande.
Trods stor politisk velvilje over for projek-
tet har Viborg Kommune i første omgang 
”kun” været i stand til at afse 1 million 
kroner til halbyggeriet i Houlkær.
Hvorvidt det også lykkes at finde de reste-
rende 1,5 mio. kroner, som skal til, for at 
hal 2 kan blive en realitet, inden Lokale- 
og Anlægsfondens tilsagn om støtte på 
2,5 mio. kroner bliver taget af bordet igen, 
bliver først endeligt afgjort i forbindelse 
med sensommerens budgetforhandlinger i 
byrådet.
- Men indtil videre er der ikke noget i for-
løbet, som giver os grund til at tvivle på, at 
projektet ender med at blive til virkelighed.
- Vi har her i løbet af foråret haft møder 

Hal-projekts skæbne afgøres 
i sensommeren

Foreløbig er optimismen intakt i arbejdsgruppen bag Houlkær Fælled-planerne 

med både kulturudvalgsformand Per Møller 
Jensen og børne- og kulturudvalgsfor-
mand Karin Gaardsted. Begge har kraftigt 
opmuntret os til at arbejde videre med hal-
planerne, og dét kan vi kun tolke som et 
signal om, at man i Viborg Kommune ser 
positivt på Houlkær Fælled-projektet, der 
netop ikke er et hal-projekt i traditionel 
forstand, lyder vurderingen fra formanden 
og næstformanden i Houlkær Idrætsfor-
ening.

Et favorabelt tilbud
Set fra et Houlkær-synspunkt ville det også 
være underligt, hvis ikke Viborg Kommune 
gik positivt ind i samarbejdet om at få 
Houlkær Fælled op at stå.
- For bare 2,5 mio. kroner får kommunen 
en splinterny hal til afløsning for Astro 
Hallen – og sikrer samtidig, at Mediesko-
lerne får mulighed for at udvide sine akti-
viteter.
- Og for yderligere 3,5 millioner kroner får 
kommunen en spritny fritidsklub – d.v.s. 
til cirka en tredjedel af den pris, som det 
har kostet at opføre fritidsklubben i Bru-
unshaab.
- Det kan da vist kun siges at være et favo-
rabelt tilbud i en tid, hvor det godt nok er 
sparsomt med driftsmidlerne, men hvor det 
til gengæld kniber med at udnytte anlægs-
rammen, anfører Henning Bruun-Schmidt 
og Mikkel Åris.
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I sin helhed ser regnestykket således ud:
Den nye ”lethal” ventes i alt at ville koste 
6,5 mio. kroner. Heraf har Lokale- og 
Anlægsfonden allerede givet tilsagn om 
at betale de 2,5 mio. kroner. Viborg Kom-
mune forventes at bidrage med et tilsva-
rende beløb, og restbeløbet på 1,5 mio. kr. 
regner initiativtagerne selv med at kunne 
finansiere via lån og private bidrag fra 
beboere i lokalområdet.
”Den indre fælled”, der udgør 2. etape af 
projektet, og som bl. a. omfatter nye klub-
faciliteter til afløsning for Fritidsgårdens 
nuværende, nedslidte lokaler ved Fristrup-
højvej, budgetteres i alt til at løbe op i 
8,5 mio. kroner. Heraf skaffes de 2,5 mio. 
kroner ved, at Boligselskabet Viborg køber 
den eksisterende ”Fritidsgård” af Viborg 
Kommune. Et beløb i samme størrelsesor-
den forventer initiativtagerne at modtage 
i tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, og 
herefter er der blot 3,5 mio. kroner tilbage, 
som det bliver op til lokalpolitikerne at 
udrede.
Lokale- og Anlægsfonden tilsagn om 
støtte til 1. etape af projektet, gælder som 
udgangspunkt kun til og med udgangen af 
2010.
På den baggrund er det også altafgø-
rende for projektet, at byrådet i forbindelse 
med sensommerens budget-forhandlinger 
vender tommelfingeren opad for ”Houlkær 
Fælled”-visionen.
- Gør politikerne dét, vil et realistisk bud 
være, at vi forhåbentlig kan tage den nye 
hal 2 i brug efter sommerferien 2011, for-
udser Henning Bruun-Schmidt.

Indsamling har stor signal-værdi
Den menige Houlkær-borger kan selv være 
med til at sætte skub i processen ved at 
bakke op bag den hal-indsamling, som 
blev ”skudt i gang” med indstikket i det 
seneste nummer af Houlkær Nyt.
Om den enkelte husstand bidrager med de 
foreslåede 100 kroner – eller måske endda 
med et endnu større beløb – er ifølge Hen-
ning Bruun-Schmidt og Mikkel Åris knapt 
så vigtigt. 
- Det afgørende er, at vi i forhold til lokal-
politikerne signalerer, at der i Houlkær 
er lokal opbakning bag Houlkær Fælled-
planerne – og at vi står sammen i bestræ-
belserne på at gøre Houlkærhallen til et 
aktivitetscenter, der kan favne hele lokal-
området, påpeger de to frontfigurer i Houl-
kær IF.
Arbejdsgruppen bag Houlkær Fælled-
projektet har allerede besluttet at gøre et 
fornyet fremstød for hal-indsamlingen i 
forbindelse med Houlkær-løbet 26. august.
Men skulle der derudover være behov for 
at holde et borgermøde, hvor interesserede 
kan stille spørgsmål om halplanerne for 
nærmere at få afdækket, hvad der egentlig 
ligger af muligheder i det forestående hal-
byggeri, så er initiativtagerne også parate 
til dét.
Bidrag til indsamlingen kan indbetales på 
Houlkær Fælleds indsamlingskonto: Reg. 
Nr. 9255 – kontonr. 0756.934.694. Man 
kan også putte sit bidrag i en af de ind-
samlingsbøsser, der er opstillet forskellige 
steder i lokalområdet.
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Der var fyldt med forventningsfulde og 
glade søskende, forældre og ikke mindst 
bedsteforældre, da 38 børn fra Hedely 28. 
april opførte H.C. Andersens ”Nattergalen 
”  som musical i Viborg Musiksal. Børn og 
pædagoger havde øvet på musicalen i op 
imod et halvt år, så derfor var det en flok 
meget spændte børn der skulle optræde på 
Viborgs store scene. 
Musicalen var sammensat af flere af Seba-
stians numre, krydret med sange fra børne-
nes eget univers. Netop fordi sangene var 
blevet øvet så længe, kunne børnene dem 
alle udenad, og det var i det hele taget en 
meget flot forestilling, de 3-6-årige leve-
rede. 
Selv om ”kejseren af Kina er kineser”, så 
blev han på denne dag spillet af 6-årige 
Nana. 
Børnene fra den ældste stue, Månen, havde 
de bærende roller, mens de mindre stuer, 
Solen og Stjernen, havde birollerne. 
Alle børn var dog fuldt ud med i musicalens 
handling og sange. Janni (pædagog) læste 
stykkets handling op, så ingen af børnene 
havde egne replikker. Til gengæld skulle de 
bevæge sig rundt på scenen til oplæsnin-
gen og synge med på de mange pragtfulde 
sange. Og der blev sunget, så taget løftede 
sig, og børnene var meget koncentrerede 
om stykket – dog indimellem afbrudt af, at 
man da lige skulle se, om man kunne få øje 
på mor eller farfar ude blandt publikum. 
Alt i alt en stor oplevelse for både børn og 
de ældre generationer. 

Børnehaven Hedely 
fyldte Musiksalen

Tilbage sidder forældrene med den dvd, 
som børnehavens initiativrige støttefor-
ening producerede i forbindelse med fore-
stillingen - samt stor glæde over, at Hedelys 
engagerede personale endnu engang har 
givet sig i kast med at give børnene en stor 
oplevelse. 
I øvrigt har alle børnehavens børn her i juni 
været af sted på udflugt til Randers Regn-
skov for netop det overskud, dvd-salget 
genererede.

Af Peter Westergaard, forælder, Hedely

Seks-årige Nana spillede rollen som kejse-
ren af Kina i Hedelys musical-version af H. 
C. Andersen-eventyret ”Nattergalen”, mens 
Benjamin optrådte som kavaler. 
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Skoleåret 2009/2010 er ved at rinde ud. Den 
sidste del af skoleåret har været præget af 
afgangsprøver for 9. årgang samt planlæg-
ning af næste skoleår.

De skriftlige prøver for 9. årgang er afvik-
let i begyndelsen af maj. Herefter var der 
normal skolegang for 9. årgang til den 
27.05.10, hvor sidste skoledag blev mar-
keret. 
Udklædning, optræden og karamelkastning 
er faste ingredienser sidste skoledag inden 
de mundtlige prøver påbegyndes. Dagen 
fik et meget fint forløb. Juni måned er den 
tid, hvor de mundtlige løber af stablen.

Tirsdag d. 22. juni er der ”farvelaften”, 
hvor eleverne på 9. årgang sammen med 
deres forældre deltager i et arrangement 
på skolen, indeholdende taler, fællessang, 
underholdning og ikke mindst uddeling af 
prøvebeviser.

Skoleårets planlægning handler meget om 
udarbejdelse af fagfordelingen, som er den 
plan der viser, hvilke lærere der skal under-
vise i hvilke fag i hvilke klasser. Herefter 
finder skemalægningen sted.

Der er valgt ny skolebestyrelse, som tiltræ-
der pr. 01.08.10. Bestyrelsen har konsti-
tueret sig med formand og næstformand. 
Formand er fortsat Pernille Cornelius
Næstformand er Morten Andersen.  2 
medlemmer fra den nuværende bestyrelse 
fortsætter i den nye bestyrelse. (Pernille 
Cornelius og Birgit Harring). Den nuvæ-

Nyt fra Houlkærskolen
rende bestyrelse har sidste møde den 
16.06.10.

Pr. 1. juni 2010 overgår rengøringen på 
skolen til Viborg Kommunes Rengørings-
service. Dette medfører, at ansvaret for ren-
gøringen ikke mere direkte påhviler skolen. 
Rengøringen vil fremover finde sted om 
eftermiddagen.

Økonomi har været på den kommunale 
dagsorden gennem de seneste måneder. 
Der skal findes reduktioner sted inden for 
alle kommunale områder, således også på 
skolerne.
For skolens vedkommende vil der ske 
reduktion i lønomkostningerne og dermed 
i undervisningstiden. Skolebestyrelsen og 
MED-udvalget har afgivet høringssvar til 
dette.
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Mødetider i forbindelse 
med sommerferien

Sidste skoledag inden ferien er fredag den 25. juni 2010. 
Alle klasser møder kl. 8.15-11.00. De første to timer foregår i klassen eller klyngen. 
Fra kl. 10.10 -11.00 er der fællestime i Gøgereden. 
SFO har åbent som normalt om morgenen. Der er herefter åbent fra kl. 11.00-13.00.

Første skoledag efter ferien er mandag den 9. august 2010. 1. – 9. årgang møder   kl. 8.15 
– 11.45. Der er fællestime i Gøgereden fra kl. 9.15-9.45.
SFO holder åbent efter skoletid.

De nye børnehaveklasser møder kl. 10.15–11.45 i Myretuen. 

Skolens kontor har åbent i uge 26 fra kl. 9.00-14.00. 
Kontoret åbner igen den mandag den 2. august 2010 kl. 9.00. Resten af ugen er kontoret 
åbent fra kl. 9.00-14.00.

SFO har ferielukket i ugerne 29,30 og 31. Der kan tilbydes anden pasning i de 3 uger.



18

HOULKÆRSKOLEN

Pigerne var også rigtig gode. De kom ind 
som nr. 2, blot 20 sek. fra det vindende 
hold.
Drengene fra 7.-9. klasse skulle forsvare 
deres pokal fra sidste år, men det var svært, 
da de var oppe mod nogle meget stærke 
hold fra de andre skoler. De måtte nøjes 
med en 3. plads denne gang, mens de 
jævnaldrende piger kun var 12 sekunder 
fra at snuppe pokalen.
Alt i alt en meget god præstation fra alle 
de deltagende elever.

Berit Pold

Skolestafetten 2010 Søndersøløbet
Vi løb efter pokalen - og fik den!
Houlkærskolen stillede op til dette års sko-
lestafet med ikke mindre end 6 hold. Og de 
seks hold var meget stærkt besat af gode 
løbere.
I aldersgruppen 5.-6. klasse blev der holdt 
udtagelsesløb, før de endelige hold skulle 
sættes. Der blev udtaget seks hurtige 
drenge og ligeledes seks hurtige piger, som 
har trænet nogle gange efter skoletid for 
at blive helt klar til det store løb. Og træ-
ningen gav pote: Drengene var så hurtige, 
at de vandt i meget fornem stil – næsten 2 
min. hurtigere end nr. 2! De satte tilmed ny 
rekord i aldersgruppen: 20.22 min. Meget 
flot!
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Kunst og udsmykning
I uge 20 (d. 17.-21. maj) havde vi i Gøge-
reden på Houlkærskolen en projektuge, der 
handlede om kunst.
Der var fem grupper: Nogen der lavede 
billeder med de fire årstider, nogen lavede 
mønstre, nogen lavede eksperimenterende 
malerier/billedekollage, nogen støbte i 
bronze, og så var der min gruppe, der 
lavede selvportrætter i ler. 
Vi skulle:
Tegne vores profiler på et papir ved hjælp 
af en overheadprojektor.
Lave en lerplade og skære vores profil ud 
i den.
For at det skulle ligne et rigtigt ansigt krøl-
lede vi noget avispapir sammen og lagde 
det under lerpladen så det fik lidt kurver 
og rynker.

Så lavede vi felter i profilerne og lavede 
ting, vi godt kan lide (også i ler) og satte 
dem på profilen. F.eks. kunne man lave en 
hund, hvis man kan lide hunde, et ”F” og 
et hjerte hvis ens familie er meget vigtig 
for en, noder hvis man kan lide musik osv.
Det var dette der ændrede dem fra almin-
delige lerprofiler til selvbiografier.

To-tre uger efter, når de er tørret, skal de 
brændes ved 900°.
Bagefter skal de males. Det bliver spæn-
dende at se det færdige resultat. 

Victor 5. A.
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har hygget i huler og indviet Sandhytten 
i Myretuen. 
Vi har glædet os over børnenes formåen til 
fredagsunderholdning året igennem, vi har 
plasket i vand i efteråret og leget i sne hele 
vinteren. Vi har haft det dejligt!

Vi bringer her et billedgalleri over året der 
gik og glæder os over at dele lidt af det 
hele med jer. 

Tak for i år

Maiken Marie Dyrvig
Myretuen og Kernehuset, Houlkær SFO

Nu er det slut. Skole- og SFO-året 09/10 er 
rindet ud, nye 0. klasser kommer til Myre-
tuen og 3. klasserne har forladt Kernehuset. 
Mange ting er sagt, skrevet og meldt ud 
omkring det forgangne år, så denne gang 
vil vi fra Houlkær SFOs side ikke mindes 
året så meget med ord, som med billeder.

Stolte traditioner som høstfesten, græskar-
udskæring til halloween, klippe-klistre til 
jul og udklædning til fastelavn er holdt i 
hævd. 
Myretuen har holdt bedsteforældredag, 
imens Kernehuset har holdt kæledyrsdag.
Vi har malet ansigter og kastet med støv-
ler til De Alternative Olympiske Lege. Vi 

Året der gik
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Der blev ikke ført målregnskab – og samt-
lige godt 500 deltagende spillere blev efter 
stævnet kaldt på podiet og fik overrakt 
medaljer, da HIFs børnefodboldafdeling i 
pinsen inviterede til Jyske 3-bold stævne i 
Houlkær i samarbejde med Jyske Bank og 
Jysk Boldspil Union.
Men én ubestridt vinder blev der nu allige-
vel fundet i løbet af de seks action-mæt-
tede fodboldtimer på Viborg Gymnasium 
og HFs baneanlæg….

Fodboldafdeling bestod prøven
Omkring 100 frivillige var med til at gøre kæmpestævne i pinsen til en succes

Værtsklubben Houlkær IF høstede fra alle 
sider stor ros for et velgennemført arran-
gement – takket være en stab på omkring 
100 frivillige, som dagen igennem bl. a. 
hjalp til med at sætte bander op, snitte 
frugt til frugtboden, passe kiosk og sørge 
for, at alt gik sportsligt korrekt til på de 11 
”indhegnede” tre mands-baner.
- Inden Jyske 3-bold stævnet var det vores 
helt store udfordring: Om nu vi også kunne 
skaffe hjælpere nok til at gennemføre så 

Houlkær IFs børnefodboldafdeling var selv talstærkt repræsenteret ved Jyske 3-bold-stæv-
net. Her ses nogle af de unge HIF-talenter i aktion.
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stort et fodboldstævne.
- I Houlkær IFs fodboldafdeling er der 
som sådan ikke tradition for at trække på 
forældrene og de ældste ungdomsspillere 
i forbindelse med afviklingen af den slags 
arrangementer. Men Jyske 3-bold stævnet 
i pinsen var i den grad et bevis på, at vi i 
Houlkær var i stand til at løfte opgaven.
- Da det kom til stykket, var det overho-
vedet ikke noget problem at hverve frivil-
lige. Alle dukkede op som aftalt, og da der 
skulle pilles bander ned sidst på dagen, var 
der oven i købet flere, der sprang til og gav 
et ekstra nap.
- Her efter stævnet kan jeg tydeligt for-
nemme, at det er en indsats, der er blevet 
lagt mærke til – ikke bare i JBU men også 
rundt omkring i det lokale fodboldmiljø. Og 
det er da helt klart også en oplevelse, som 
giver mod på flere lignende stævnearran-
gementer i fremtiden, lyder det fra en glad 
og tilfreds Jens Johansen, som er formand 
for Houlkær IFs børnefodboldafdeling.

Det økonomiske slutfacit af Jyske 3-bold-
stævnet ender formentlig med at blive et 
overskud i 5000 kroners- -klassen.
Det var dét beløb, der blev omsat for i Snack 
Attack-boden, hvor frivillige fra Houlkær IF 
under stævnet solgte frugt, gulerødder og 
vandflasker – sponsoreret af Jyske Bank.
Derudover kan Houlkær IFs fodboldaf-
deling se frem til at modtage en 3 bold-
bane – med bander – fra JBU. Som tak for 
indsatsen i forbindelse med afviklingen af 
stævnet i pinsen.
Banen har en værdi af 9000 kroner, og 
skulle – efter hvad Jens Johansen har fået 
oplyst – være lige til at stille op – og pille 
ned igen - for et par raske HIF-fodboldle-
dere.

Læs også reportagen på www.houlkaer-
portalen.dk – og se mange flere billeder fra 
stævnet - både på Houlkærportalen og på 
HIFs fodboldafdelings hjemmeside  www.
houlkaer-fodbold.dk 

170 tre mands-hold fra det 
meste af Midt- og Vestjyl-
land deltog, da Houlkær IF 
i pinsen arrangerede Jyske 
3-bold stævne for årgan-
gene U5, U6, U7, U8 og U9. 
Og selv om samtlige hold fik 
medaljer med hjem, blev der 
alligevel fightet bravt på de 
11 indhegnede baner.
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Zumba? Hvad er mon det?
Sådan var der utvivlsomt mange, der 
tænkte, da Houlkær IFs fodboldudvalg for 
et par måneder siden begyndte at annon-
cere med ”Zumba i Houlkærhallen”.
Men eftertiden har unægteligt vist, at fod-
boldlederne i HIF så rigtigt, da de – på 
forsøgsbasis – valgte at engagere danse-
instruktøren Annette Sloth Bøgelund til 
otte zumba-aftener i Houlkær i løbet af 
forsommeren.
Den første aften – tirsdag 4. maj – blev 
arrangørerne - bogstaveligt talt løbet over 
ende. De havde optimistisk håbet, at der 
ville dukke godt 100 interesserede op – 
men de havde ikke i deres vildeste fantasi 
drømt om, at kvinderne ligefrem ville stå i 
kø uden for Houlkærhallen for at komme 
ind og bevæge kroppen til latinamerikan-
ske rytmer.  
Tilstrømningen var så overvældende, at det 
allerede på premiereaftenen viste sig nød-
vendigt at dele deltagerne op i to hold, og i 
alt nåede 350 kvinder (og en enkelt mand) 
at stifte bekendtskab med zumba’en i løbet 
af de første to trænings-lektioner.
Næste spørgsmål var så selvfølgelig, om 
interessen gradvist ville aftage i de efter-
følgende uger – men også på dét punkt 
er arrangørerne indtil videre blevet positivt 
overraskede.
- Vi kunne godt mærke, at der kom lidt 
færre den aften, zumba-træningen kollide-

Zumba-succes fortsætter
efter ferien

Houlkær IFs fodboldudvalg ser ud til at have fundet et ”guldæg” 
– i en lidt utraditionel boldgade

rede med Søndersøløbet, men i gennemsnit 
har vi rundt regnet ligget på 300 deltagere 
pr. gang. Fordelt med cirka 200 på det 
første hold og cirka 100 på det andet.
- Og bortset fra den første aften har der 
ikke været problemer med, at deltagerne 
har måttet stå i kø. I  virkeligheden lader det 
til at passe flere af zumba-udøverne fint, at 
træningen for deres vedkommende ligger 
kl. 20.30 i stedet for kl. 19.30, noterer Niels 
Laursen, som oprindelig var den første til 
at præsentere kollegerne i fodboldudvalget 
for idéen om Zumba-initiativet.
Allerede på nuværende tidspunkt ligger 
det fast, at der også bliver mulighed for 
at dyrke zumba i Houlkærhallen efter som-
merferien.
Instruktør Annette Sloth Bøgelund står 
til august overfor en ny sæson i sit dan-
secenter og kan derfor ikke fortsætte med 
zumba-træningen i Houlkær. I stedet har 
HIFs fodboldudvalg truffet aftale med 
Anette Sørensen, som også en enkelt gang 
her i forsommeren har optrådt som stand-
in for den anden Annette.
Anette Sørensen har erfaring som zumba-
instruktør i Dit Studie og har foreløbig sagt 
”Ja” til at stå i spidsen for ti zumba-aftener 
i perioden frem til efterårsferien.
Hvad der derefter skal ske, er endnu usik-
kert.
- Umiddelbart ser det ikke ud til, at vi kan 
fortsætte i Houlkærhallen, når først vinter-
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sæsonen for alvor går i gang. Men hvad der 
eventuelt kan være af andre muligheder, er 
vi endnu ikke færdige med at undersøge.
- Som udgangspunkt vil det da være dumt 
ikke at fortsætte, hvis der er 300 kvinder, 
der gerne vil dyrke zumba i Houlkær-områ-
det, ræsonnerer Niels Laursen, som i den 
forbindelse heller ikke lægger skjul på, at 

zumba-initiativet har vist sig at skæppe 
rigtig godt i HIFs ellers noget slunkne klub-
kasse.
Zumba-afdelingen i Houlkær har i øvrigt 
allerede fået sin egen hjemmeside www.
zumbaviborg.dk
Her kan interesserede orientere sig nær-
mere om efterårets træningtider, priser mv.

Zumba har fra første færd vist sig at være en ubetinget succes i Houlkær. Billedet her er 
taget i forbindelse med den allerførste træningsaften 4. maj. 
Efter sommerferien bliver det Anette Sørensen, der overtager ansvaret for zumba-træningen 
i Houlkær. 
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Arrangementer
Studiekreds

Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 14.00, hvor vi ved fælles hjælp fordyber os i et 
tema. Der bliver et oplæg, god tid til debat og samtale – og en kop kaffe.
Alle kan være med – uanset alder, diskussionslyst og forhåndskendskab til emnet. Der 
kræves ingen forberedelse forud for, at vi mødes, men nogle gange er der en tekst at læse, 
hvis man har lyst til det.
Programmet for sæsonen 2010-11 er endnu ikke helt fastlagt. Det ligger dog allerede nu 
fast, at forløbet bliver mere opdelt end de sidste par sæsoner pga. min barselsorlov i efter-
året.
Vel mødt til både de, der har været med før og til nye, der måtte have lyst til at kigge forbi 
for at se, om det er noget for en.
Kommende datoer: 7. september, 5. oktober, 2. november, 2. december kl. 14.00

Karsten Høgild

Koncerter
Tirsdag den 24. august kl. 19.30
Spiller Anne Mette Balling, Baroksopran
Jens Astrup, violin samt Jens Christian Hansen, cembalo
arier fra barokken af blandt andet Buxtehude.

Søndag den 26. september kl. 19.30
Spiller Tomas Krakowski klassisk guitar, musik af blandt andet John Dowland, Benjamin 
Britten, Manuel de Falla og Joaquin Rodrigo.

Farvel til Ivan Laursen og
Velkommen til ny kirketjener Per Skelkjær

Vi har desværre måttet tage afsked med Ivan Laursen, men kan i samme åndedrag sige vel-
kommen til kirkens nye kirketjener, Per Skelkjær, der tiltræder sin stilling 1/8  eller snarest 
derefter. September nummeret vil indeholde en præsentation af Per.
Menighedsrådet byder velkommen og glæder sig til samarbejdet.
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Åben Familie
Mødes hver anden fredag kl. 18.30  - 21.30 til spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og i juli mdr. er der 
sommer-kaffe, kl. 19.30, næste gang den 2. juli, den 16. juli samt den 30. juli. Prisen pr. 
aften vil her være kr. 20,-
Efter sommerferien starter vi på ny op med mødetid kl. 18.30 – 21.30 og første gang er her 
den 13. august, dernæst den 27. august og så fremdeles.
Husk endelig tilmelding til kirkekontoret senest på selve dagen inden kl. 12.00 på tlf: 
20861158 hvis I vil køre med kirkebussen om aftenen.

Sogneudflugt 
tirsdag den 24 august.
Afgang fra Houlkær Kirke kl. 12.30.

Målet er i år Jesperhus Blomsterpark, hvor vi vil tilbringe hele eftermiddagen imellem 
blomster i alle farver og flyvende og krybende dyr. På et passende tidspunkt og på et 
passende sted mødes vi alle og drikker kirkens medbragte kaffe.
Blomsterparken lukker kl. 17.00, og her fra kører vi direkte til Houlkær Kirke.

Tilmelding til kirkekontoret senest onsdag den 18. august kl. 12.00 tlf. 8667 4088.
Pris 50,00 kr. 



28

HOULKÆR KIRKE

Referat af udflugt i Åben Familie, 
fredag den 28. maj 2010.

Der var to muligheder for mødetid:
Enten kunne man deltage i morgenandag-
ten i Houlkær Kirke kl. 10.00 eller også 
først møde til afgang fra Kirken kl. 11.30 
efter morgenandagt og optræden/- sang 
af børn fra børnehaven, samt Houlkær 
”Barber- forretning”, et ”Herre kor”, der 
synger gamle amerikanske kærligheds-
sange. 
Til afslutning var der sædvanen tro ønske-
koncert efter Højskolesangbogen.
 
Til turen havde vi aftalt med Viborg Turist-
trafik, at de kom med en stor bus med 
kørestolelift. Det var en stor hjælp at chauf-
føren kendte deltagerne og deres behov for 
hjælp ved ind- og udstigning.

Turen førte os gennem en rigtig dejlig 
forårsgrøn natur til Skive. Herfra kørte vi 
gennem Estvad og Rønbjerg (byen med 
fløde isen, vi alle husker), gennem Hvide-
mosen til Sahl, som har Kirken med det 
Gyldne Alter. 
Undervejs skiftedes Karen fra Birken og 
Villy til at kommentere naturen og de spe-
cielle ting vi observerede på turen. Her kan 
vi fremhæve kunsten og dens betydning 
i rundkørslerne i Skive (vi pas-serede 7 af 
slagsen). 

Vi spiste på Sevel Kro kl. 13.00.
Menu:
Stegt flæsk med persillesovs, kartofler drys-
set med persille og rødbeder.

Der var isvand på bordene (andet var for 
egen regning).
Til dessert hjemmelavet æblekage og kaffe. 
Kroværten præsenterede Menuen, og 
senere fortalte han muntert om kroens 
historie gennem tiderne.

Derefter kørte vi til Aktivitetshuset Kasta-
niegården i Aulum, med forventet ankomst 
kl. ca. 15.30. Vi blev budt velkommen af 
Per (aktivitetshusets formand), og Bente 
(køkken ”alfen”) havde lavet kaffe/- te med 
boller og lagkage med flødeskum og hjem-
mebagte småkager.
 
Her hørte vi lidt om deres aktiviteter, og var 
på en rundvisning i Huset.
Herefter sang vi sange med ledsagelse af en 
harmonika (med ønsker).

Der var sagte harmonika musik under det 
meste af vores besøg. 

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00. Klokken 
blev 18.20

Mange gode hilsener 
Tove Kallestrup, Karen Kristensen 

og Villy Vigsø.

PS.
På hjemturen kørte vi ind i et sandt sky-
brud med styrtregn, sne og hagl, men vi 
sad lunt inde i bussen. På den øvrige tur 
havde vi dejligt maj vejr.
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Legestuen i Houlkær Kirke
Hver tirsdag formiddag holder vi legestue kl.10.15 – 12.00 i Houlkær Kirkes lyse, rummelige 
kælderlokaler. Her er plads til at køre rundt på traktor med vogn, på scootere, hoppe på 
trampolin, rutsje på rutsjebane og mange andre sjove ting.
Samværet begynder dog hver gang med kaffe/te/saft og et stykke brød fra områdets gode 
bager. Inden vi får rejst os fra bordet kommer Benny Bæver på besøg, og sammen med ham 
synger vi navnesange for alle børnene, samt repeterer de voksnes navne. 
Legestuen har eksisteret i over 10 år, og vi har igennem tiden fået samlet rigtig meget for-
skelligt legetøj, som børnene har mulighed for at lege med. 
Børnenes fødselsdage bliver fejret med en fødselsdagssang og en lille overraskelse.
Det kan hænde, at vi – måske i forbindelse med højtiderne – går op i kirken for at opleve, 
hvad der sker der: det store rum, akustikken, orgelet samt en aktuel fortælling, evt. duk-
keteater. 
Det koster 30 kr. pr. familie pr. måned at deltage.
Legestuen har lukket i skolens ferier
 

Varetages af sognemedhjælper Tove Kallestrup
Kontakt mig venligst på tlf: 20 86 11 58

Åben Familie på tur til Demenscentret Liselund, 
fredag den 7.maj 2010

Åben Familie havde en dejlig aftentur til 
Demenscenteret Liselund, der er beliggende 
i Vestbyen. Det er meningen, at der senere 
skal knyttes et videnscenter om demens til 
stedet.
Vi blev budt velkommen af stedets daglige 
leder Pia Østergaard.
Efter at have indtaget vore pladser, blev 
sangen: ”En lærke lettede og tusind fulgte” 
sunget, det var jo meget rammende i for-
hold til datoen den 4. maj. Derefter fortalte 
Pia meget levende om stedet og dets ide 
og byggefaserne frem til indretningen at 

stedet. Mulighederne for beboernes velbe-
findende blev rigtig godt beskrevet. Bl.a. 
er der indrettet et motionsrum, anlagt en 
motionssti/-have, en sansehave og et oran-
geri. 
Efterfølgende spiste vi håndmadder, købt 
på stedet og medbragt kaffe/- te.
Der var tilrettelagt en rundvisning, uden at 
vi dog af den grund kom ind på beboernes 
egne områder/- boliger.
Til afslutning nød vi kaffen med hjemme-
bagte kager, og da vi kørte hjem, kunne vi 
se solnedgangen.
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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.

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. 

Organist Jens Christian Hansen

Houlkær kirkes tilbud til de helt små

Babysalmesang
Når man synger for og med sit barn, formidles følelser af nærvær, ømhed  og glæde. Disse 
følelser er et væsentligt grundlag for et barns udvikling, og er i det hele taget livsnødven-
dige for ethvert menneske at opleve uanset alder.
 
Ud over den nære kontakt, der skabes mellem den voksne og barnet under sangen, vil 
barnets sanser blive stimuleret gennem de ting, jeg viser; musikken, lyset, akustikken, kær-
tegnene, bevægelserne og kropsvarmen.
 
De første gange varer cirka ca. 35 minutter; efterhånden udvides de til 3 kvarter.
Tiden fyldes ud med sang, dans og anden rytmisk bevægelse, at kigge på sæbebobler, at 
gynge i tæppe, at modtage berøring, lytte til forskellige lyde m.m.
 
Babysalmesangen foregår mandag formiddag og starter op på ny den 23. august kl. 10.15
Læs mere på Houlkaerportalen: www.houlkaerportalen.dk
Kontakt Tove Kallestrup tlf. 20 86 11 58.
Mail: tove@houlkaerkirke.dk
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Juli
Søndag den 4. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 11. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 18. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 25. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

August
Søndag den 1. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 8. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 15. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 22. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 29. kl. 1030
Karsten Høgild

September
Søndag den 5. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 12. kl. 10.30
Karsten Høgild

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: Ingrid Malmgren, tlf: 8667 1519
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Juli  Houlkær Bibliotek er lukket
24/8 kl. 12.30 Sogneudflugt/Jesperhus - Kirken
24/8 kl. 19.30 Koncert - Kirken
7/9 kl. 14.00 Studiekreds - Kirken
10/9 kl. 18.30 Åben fam. - Kirken
24/9 kl. 18.30 Åben fam. - Kirken
26/9 kl. 19.30 Koncert - Kirken
5/10 kl. 14.00 Studiekreds
8/10 kl. 14.30 Åben fam. - Kirken
22/10 kl. 18.30 Åben fam. - Kirken
2/11 kl. 14.00 Studiekreds
5/11 kl. 18.30 Åben fam. - Kirken
27/11  Bogbyttedag - Houlkær Bibliotek
2/12 kl. 14.00 Studiekreds

Go'nat idræt i Houlkær: 25/9, 30/10 og 27/11

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk 


