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Line dancere var med til at sætte
effektfuldt punktum for festugen
Fire forrygende festugedage uden en eneste
regndråbe.
Arrangørerne kan i hvert fald ikke klage
over, at de ikke havde vejret med sig i forbindelse med dette års Houlkær Festuge.
Ganske belejligt kulminerede sommervejret
på sidstedagen, så forudsætningerne var
noget nær optimale for festugens afsluttende paralsolmarked.
Muligvis var vejret endda lidt for strålende….
Under alle omstændigheder kunne man
godt få det indtryk, at en del lokale kræmmere og kunsthåndværkere havde valgt at

tilbringe lørdagen på stranden i stedet for
i en markedsbod. Ærgerligt nok, for parasolmarkedet i Houlkær Centeret burde have
potentialet til at udvikle sig til et populært
og årligt tilbagevendende festugearrangement.
Så var der straks mere ”gang i den” på
biblioteket, hvor de lokale læseheste bogstaveligt talt stod i kø, da dørene åbnede
til festugens ”bogbyttedag” – og på selve
Torvet, hvor Houlkær Line Dance Club gav
opvisning i adrætte benspjæt til tonerne af
amerikansk country-musik.

Line dancerne fra Houlkær Line Dance Club var med til at sætte et effektfuldt punktum for
dette års Houlkær Festuge.
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Undervejs fik tilskuerne også mulighed for
at teste deres evner som line dancere, og
et dusin modige tog udfordringen op og
viste endda ganske gode anlæg for at følge
instruktør Hanne S. Johansens dessiner.
Dagen forinden var det de unge musikere
og dansere fra Fritidsgården, som demonstrerede deres talenter på Torvet.
I omkring to timer – non stop – gik det løs
med underholdning af grupper som ”The
MusicGirls”, ”Boing-Boing”, ”Pink Ladies”,
”Greasebasserne” og ”Rocksvinene”, og
mange forbipasserende – herunder en del
stolte forældre – fulgte interesseret med i
de musikalske udfoldelser.
Ud på aftenen fortsatte den musikalske
underholdning i Houlkær Hallen, hvor
Houlkær IFs Venner afviklede forårets
sidste alkoholfrie ungdomsdiskotek.
Omkring 180 unge deltog og havde en
hyggelig aften – bl.a. i selskab med en
håndfuld af Fritidsgård-bands’ene fra
eftermiddagens ”talentløse show”.

Line dance-trinene er ikke så helt enkle at
lære. Specielt ikke når man er nybegynder
– og ikke ret gammel….

Læs mere om festugen
på de følgende sider
og se flere fotos på
www.houlkaerportalen.dk
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- Godt det samme, vi aldrig er
blevet 10.000 i Houlkær…
I fjor druknede festugeåbningen på det
nærmeste i regn, men i år var der øjensynligt ingen knas i kommunikationen med
vejrguderne.
Solen skinnede gennem skydækket, og de
cirka 100 fremmødte kunne i al afslappethed nyde musikken, da den 24. Houlkær
Festuge åbnede på torvet i Houlkærcenteret.
De første, smittende festugetoner blev leveret af Casper, Alexander, Lasse, Johanne,
Nanna, Julie og Katrine, som tilsammen
udgør Viborg Gymnasium og HFs ”husorkester” under ledelse af musiklærer Morten
Bak Hansen.

De unge Rustenborg-musikere trakterede i
alt med tre numre, og ind imellem overlod
de mikrofonen til den tidligere viceinspektør på Houlkærskolen, Niels Ebdrup, som i
år havde fået æren af at holde den officielle
åbningstale.
Niels Ebdrup benyttede lejligheden til at se
tilbage på de godt 35 år, Houlkær-området efterhånden har eksisteret, og ærgrede
sig ikke over, at bydelen aldrig har nået
de 10.000 indbyggere, som oprindelig var
ambitionen.
- Det er vist godt det samme, at de profetier aldrig er gået i opfyldelse. I dag er vi
cirka 5420 beboere i Houlkær, og det antal

Viborg Gymnasium og HFs husorkester leverede musikken i forbindelse med festugeåbningen.
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ventes ikke at stige væsentligt i løbet af de
kommende ti år, konstaterede han.
Netop festugen er ifølge Niels Ebdrup en
god anledning til for Houlkær-beboerne til
at slappe af fra en travl hverdag og lære
hinanden lidt bedre at kende.
Ikke mindst opfordrede han kraftigt lokalbefolkningen til at bakke talstærkt op bag
Houlkær-løbet
- Houlkær-løbet er igennem årene blevet
lidt af et hjertebarn for mig. Det er noget
helt unikt, at vi i vores område kan samle så
stort et deltagerfelt år efter år. På et tidspunkt var vi helt oppe på 800 deltagere,
og dét niveau skulle vi gerne forsøge at nå
op på igen, erklærede Niels Ebdrup, som
nu har overladt løbsarrangør-tjansen til

sin noget yngre lærerkollega, Jakob Flintholm.
Efter den officielle åbning fortsatte festugeløjerne på Houlkær Bibliotek, hvor Projekt
Firkløver under festugen holdt udstilling og
viste prøver på, hvad der i løbet af foråret
er blevet kreeret i syværkstedet.
Projekt Firkløvers syhold tæller efterhånden
omkring en snes voksne kvinder og cirka ti
piger.
- Og faktisk er vi nu holdt op med at gøre
reklame for syværkstedet. Vi har efterhånden dårligt plads til flere, bemærker projektleder Lise Reinholdt, som dog stadig
gerne ser lidt flere danske kvinder i flokken
af ivrige tirsdags- og søndagssyersker.

Projekt Firkløvers syhold udstillede under
hele festugen håndarbejder på Houlkær
Bibliotek. Her er det nogle af de yngste af
syerskerne, som stolt viser deres kreationer
frem.

- Det er vist godt det samme, at vi aldrig
er blevet 10.000 indbyggere her i Houlkær, konstaterede Niels Ebdrup bl. a. i sin
åbningstale.
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670 til start i det 24. Houlkær-løb
Vejret var ideelt til formålet. Deltagerantallet endte med at blive endda noget højere
end i fjor, og selve arrangementet forløb
stort set efter planen.
På den baggrund var det også en glad Jakob
Flintholm, der under festugen gjorde status
over sin debut som arrangør af Houlkærløbet – det 24. i rækken.
- Jeg er supergodt tilfreds. Løbsdeltagerne
virkede glade, og vejret var i den grad med
os. Havde det regnet, ville de sidste 100
løbere sandsynligvis være blevet væk, vurderer han.
I alt stillede 670 motionister i alle aldre til
start – fordelt på de tre ruter på hhv. 2,4,
3,8 og 6,2 kilometer.

Heraf var de 481 forhåndtilmeldte, mens de
sidste små 200 løbere lod sig friste til at
stille op på selve løbsdagen.
Udover løberne havde også et pænt antal
tilskuere fundet vej til start- og målområdet ved Houlkærhallen.
De heppede det bedste, de havde lært på
familien, naboerne og fodboldkammeraterne, men til næste år skulle der gerne
blive endnu mere at se på for tilskuerne.
Det er i hvert fald, hvad Jakob Flintholm
har tænkt sig at arbejde på i det kommende års tid.
- Houlkær-løbet har efterhånden bidt sig
godt fast som tradition, men løbet er måske
ikke det allermest publikumsvenlige.

Løbsarrangør Jakob Flintholm (i midten) var som helhed godt tilfreds med forløbet af dette
års Houlkær-løb, men i 2009 satser han på at gøre løbet endnu mere publikumsvenligt.
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- Til næste år har jeg en drøm om, at
vi måske kan få nogle af vejene i området spærret af, så vi kan afvikle løbet på
en lukket rundstrækning, hvor publikum

i højere grad har mulighed for at følge
løberne undervejs.
- Dét, tror jeg, kan være med til at skabe
endnu mere feststemning omkring Houlkær-løbet, nævner den nye løbsarrangør,
som forventer at være klar med et fuldt
færdigt koncept for det 25. Houlkær-løb
engang i løbet af september.
Traditionen med de mange små og store
spurtpræmier bliver der dog næppe rokket
ved. Igen i år var der mange brede smil at
spore i Houlkærhallen, efterhånden som
deltagerne kom i mål og erfarede, at de
havde haft lodtrækningsheldet med sig, og
aftenens allerheldigste var Julie, som kunne
trække hjem med en cykel til 1500 kroner,
sponsoreret af Superbrugsen.

Julie havde lodtrækningsheldet med sig –
og kunne trække hjem fra Houlkær-løbet
2008 med denne cykel til en værdi af 1500
kroner.

I alt 670 motionister i alle aldre stillede til start i dette års Houlkær-løb.
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Open Air-bønner blæst til himmels
Én bad om bedre tider for de jordskælvsramte i Kina. En anden om større mellemfolkelig forståelse på tværs af religiøse og
kulturelle forskelle. Og en tredje om sundhed i familien – og også gerne en smule
held ved eksamensbordet….
Mange fromme ønsker steg til vejrs –
godt hjulpet af de kraftige vindstød – da
”Gryden” ved Houlkær Kirke under festugen dannede ramme om den traditionelle
Open Air-gudstjeneste.
Temaet for årets udendørs gudstjeneste

De grønne spejdere sørgede - traditionen
tro – for bespisningen af deltagerne i Open
Air-gudstjenesten. Her tilberedes der salat
– nærmest på samlebånd.
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var ”Bøn”, og de omkring 70 fremmødte
sognebørn fik undervejs selv udleveret blyanter af præsterne, Betty From Jensen og
Lotte Martin Jensen, så de på et stykke
papir kunne nedfælde deres egne bud på
en relevant onsdags-bøn.
Bønnerne blev formuleret til tonerne af
Anne Linnets og Johannes Møllehaves
”Time, dag og uge”, og blev efterfølgende
anbragt på det udendørs kors i ”Gryden” – i
takt med at Lotte Martin Jensen læste et
udsnit af bønnerne op.
Efter gudstjenesten diskede de grønne
spejdere som sædvanlig op med en bedre
grill-menu, som hovedparten af menigheden dog valgte at indtage inden døre.

Sognepræsterne Betty From Jensen og
Lotte Martin Jensen uddelte under gudstjenesten blyanter til menigheden, så hver
enkelt kirkegænger selv kunne formulere
sin egen onsdags-bøn.

AKTUELT I OMRÅDET

Talentløsshow og diskotek
Houlkær Festuge og Fritidsgården holdt i
år (efter Anders´ udsagn) 2 års jubilæum
på det store Talentløs Show, med masser
af musik, dans og reklamesketches - samt
endnu en gang en "skør" og sjov konferencier.

Børnene og de unge var vildt spændte på,
hvordan de blev modtaget af publikum ikke mindst, da de skulle til HIF´s Venners
alkoholfrie diskotek og optræde for alle
deres skolekammerater.
Heldigvis gik det over al forventning og
børnene og de unges nervøsitet, blev afløst
af både lettelse og stor stolthed, som de retligt også fortjente for den SUPER FLOTTE
indsats de gjorde.
Børnene og de unge er helt parate til
næste års Houlkær Festuge – og måske 3.
udgave af Talentløsshowet - og håber på
et endnu større publikum, når de træder op
på torvet…….
John Michael
Fritidsgården
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Festuge diskotek
- naturligvis alkoholfrit
Ca. 180 glade børn og unge (1.- 7. klasse)
mødte op til årets 2. diskotek – et helt specielt diskotek, nemlig Festuge diskoteket.
Som et forsøg, havde vi i år lagt vores maj
diskotek i Festugen – og i samarbejde med
Fritidsgården planlagt en aften med god
musik og underholdning.
Party World stod – som altid – for den fede
musik og Fritidsgården stod for underholdningen. Børn og unge på Fritidsgården har
gennem vinteren øvet sig flittigt og leverede en FLOT underholdning bestående af
forskellige bands og dans – TAK . Alt i alt
en super god aften.
Dem byder vi gerne velkommen igen til
næste år .
Også en STOR tak til vore trofaste, frivillige hjælpere – uden dem, var/er der intet
diskotek.
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Vi havde håbet på, at vi kunne ”lokke”
endnu flere børn og unge til diskoteket end
normalt, men desværre… !
Generelt er det et stigende problem, at
kun ca. 170-190 børn og unge deltager
til diskoteket. Økonomien skal jo hænge
sammen – og det gør den knap…..!
Det kan betyde, at vi må lukke og slukke
for de alkoholfrie diskoteker!!!
Så HUSK at invitere din sidekammerat, din
bedste ven/veninde, din nabo – ja alle dem,
du kender med til vores næste diskotek i
september måned.
Og som forældre….husk at minde børnene
om det alkoholfri diskotek. Bak op om
arrangementet og hjælp os med at bestå!!
Pernille Cornelius
HIF´s Venner
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Åbne institutioner efter fyraften
Kommunens demokratiudvalg støtter Houlkær-idé med 25.000 kroner
En fredag aften med foredrag om trafik
og sundhed - og mulighed for at kigge
indenfor i de forskellige lokale institutioner. Spændende lige fra børnehaverne til
Medieskolerne og Viborg Gymnasium og
HF.
Lyder det som en god idé? ”Ja”, må de åbenbart mene i Viborg Kommunes demokratiudvalg. I hvert fald har udvalget bevilget
25.000 kroner til projektet, som Initiativgruppen Houlkær satser på at iværksætte i
løbet af efteråret.
Initiativgruppen havde oprindelig søgt om
50.000 kroner til formålet.
Alligevel er formand Carsten Marcussen –
som han selv udtrykker dét - ”meget tilfreds med”, at ansøgningen overhovedet
slap igennem det kommunale ”nåleøje”.
- I Initiativgruppen har vi igennem årene
ikke været forvænt med at modtage tilskud
fra kommunen. Derfor ser vi det også som
en stor økonomisk – og moralsk – håndsrækning, at vi nu for andet år i træk har
fået imødekommet en ansøgning om støtte
fra demokratiudvalget, fastslår Carsten
Marcussen.
Ideen om en aften, hvor Houlkærs institutioner holder åbent udenfor normal
åbningstid, udspringer af Initiativgruppens
workshop i slutningen af januar.
Tanken er, at de lokale børneinstitutioner f.
eks. kan benytte lejligheden til at præsentere deres handleplaner og pædagogiske
fokusområder for et lidt bredere publikum.
Og for en institution som Houlkær Kirke vil
arrangementet være en oplagt mulighed for

at gøre reklame for det forestående menighedsrådsvalg, nævner Carsten Marcussen,
der selv beklæder posten som formand for
det siddende menighedsråd.
Planen med de 50.000 kroner var, at de
hovedsageligt skulle gå til udefrakommende foredragsholdere – og til dækning
af ekstraudgifter for de involverede institutioner.
Nu da budgettet for arrangementet tegner
til at blive lidt mere ”skrabet”, tvinges Initiativgruppen uundgåeligt til at tænke i
knapt så ambitiøse baner.
- Men vi er stadig fast besluttede på at
gennemføre projektet under en eller anden
form, forsikrer Carsten Marcussen.
- Indtil vi vidste, om vi overhovedet kunne
opnå støtte til initiativet, har vi bevidst gået
forholdsvis stille med dørene, men nu skal
vi naturligvis have præsenteret planerne
nærmere for det lokale institutions- og
foreningsliv, og så må vi derefter se, hvor
vi lander.
Endnu er der ikke sat dato på arrangementet, men et realistisk bud er, at det formentlig tidligst vil kunne realiseres i løbet
af september-oktober.
Udover de 25.000 kroner, som specifikt
er øremærket til initiativet med de åbne
institutioner, har Initiativgruppen Houlkær
også fået bevilget et aktivitetstilskud på
5000 kroner fra kommunens demokratiudvalg. Dermed har Initiativgruppen i 2008
lidt større økonomisk albuerum til at lave
aktiviteter, som kan være med til at binde
lokalområdet sammen.
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Der var en, der var to,
der var tre, der var fire….

Syv små cyklister tog Houlkærs veje, stier og grønne områder nærmere i øjesyn
Det kan godt være, man i Houlkær synes,
det går lovlig trægt med at få udbygget
vej- og stinettet i lokalområdet, og at vedligeholdelsen af de grønne områder lader
en del tilbage at ønske.
Men…
Langsommeligheden kan i det mindste
ikke tilskrives, at kommunen er uvidende
om Houlkær-borgernes forbedringsforslag
og ideer.
Torsdag 12. juni blev bydelen – endnu
engang – kigget grundigt efter i sømmene
af et veltrimmet cykelhold bestående af
ingeniør Thorkild Vestergaard og teknisk
assistent Jette K. Lundkvist fra Viborg
Kommunes tekniske forvaltning, Carsten
Marcussen, Stig Jensen og Erik Overga-

ard Hansen fra Initiativgruppen, Jan Brink
fra Søbakken samt redaktøren af Houlkær
Nyt.
Rundturen udgik fra den snart tilgroede sø
i Granada-skoven og sluttede ved Nettobutikken i Overlund, hvor deltagerne fik
en grundig orientering om Nettos aktuelle
udvidelsesplaner.
Deciderede løfter blev der ikke udstedt
undervejs, men de to kommunale repræsentanter lovede om ikke andet at se positivt på:
- genetableringen af en skovlegeplads i
Granada-skoven
- udlægning af en ny badebro og indretning af en styrketræningsstation for
enden af Nørresø

Thorkild Vestergaard (nr. 2 fra venstre)
præsenterer planerne for den nye rundkørsel på Randersvej for Jan Brink, Carsten
Marcussen, Stig Jensen og Erik Overgaard
Hansen.

Erik Overgaard Hansen, Thorkild Vestergaard, Carsten Marcussen og Stig Jensen i
færd med at analysere forholdene omkring
den nye tunnel ved Houlkærskolen.
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- forbedrede parkerings- og aflæsningsforhold omkring flaske- og papircontainerne
på Nørremøllevej.
- beskæring af træerne og buskene langs
med Bakkestien og Gymnasiestien.
- etablering af et cykelparkeringsareal på
den stærkt forsømte beachvolleybane
ved Houlkærhallen.
- udtynding af beplantningen øst for Houlkærhallen, så langfingrede gæster i fremtiden får sværere ved at slippe ubemærket
ind i omklædningsrummene
- forlængelse af cykelstien langs Skaldehøjvej, så den også opnår forbindelse
med den sidste klynge huse i Gl. Asmildkvarteret.
og:
- ændrede ind- og udkørselsforhold ved
Børnehaven Hobbitten, som tager højde
for de farlige situationer, der opstår,
når trafikken fra institutionen smelter
sammen med trafikken til og fra Hedelyngen..

Teknisk assistent Jette K. Lundkvist havde
taget kameraet med på turen, og er her i
gang med at dokumentere, at bevoksningen omkring stibroen over Houlkærvej vist
godt kan trænge til en kraftig beskæring.

…for nu blot at nævne en række af de små
og store projekter, der blev endevendt i
løbet af de små tre timer, der var afsat til
cykelturen rundt i området.
Det ubetinget største projekt, der blev taget
i øjesyn undervejs, var den kommende tosporede rundkørsel på Randervej.
Sidste år, da Thorkild Vestergaard første
gang løftede sløret for de ambitiøse rundkørsel-planer, var projektet endnu ikke indarbejdet i det kommunale budget, men nu
er der afsat 20 mio. kroner til formålet, og
rundkørslen for enden af Houlkærvej forventes at være færdiganlagt efter sommerferien 2009.
Om alt går vel, rækker anlægsbudgettet
forhåbentlig også til, at der kan blive anlagt
285 meter dobbeltrettet cykelsti fra Amtmandshøjen og hen til rundkørslen, men
under alle omstændigheder er der næppe
tvivl om, at den nye rundkørsel vil komme
til at sætte præg på mange Houlkær-borgeres trafikale hverdag.
- I det hele taget tror jeg, det er vigtigt,
at vi har den løbende kontakt med kommunens teknikere. Hører om, hvad der er
på vej – og på den måde også får en klarere fornemmelse af, hvor vore muligheder
ligger for at påvirke beslutningerne, fremhæver Stig Jensen fra Initiativgruppen.
Han havde dog gerne set, at områdets
grundejerforeninger havde været lidt mere
talstærkt repræsenteret på rundturen rundt
i området.
- Men desværre indløb der et par afbud
i sidste øjeblik. Derfor blev vi ikke helt så
mange, som vi plejer at være, men derfor
blev det nu alligevel en god og udbytterig
tur, konkluderer Stig Jensen.
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Årsmøde i SuperBrugsen i Houlkær
Omkring 50 deltog i årsmødet i SuperBrugsen den 4. marts i Houlkærkirkens mødelokaler.
Næstformand Jørgen Ledet fremlagde
butiksrådets beretningen, og efterfølgende
fortalte uddeler Ulrik Ryberg om de mange
ændringer og forbedringer af SuperBrugsen i de forløbne år og om planerne for
2008.
I den efterfølgende debat blev der udtrykt
stor tilfredshed med ombygningen og de
mange nye tiltag butikken har været igennem. Der var diskussion om manglende
plads ved og efter kasselinjerne og området
ved posthuset. Det vil der blive kikket grundigt på. Der var kritiske spørgsmål omkring
prisfejl, som i forvejen er et område personalet har stor opmærksomhed på og skal
ændre, når det opdages. Begge beretninger
blev taget til efterretning.
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Derefter blev der valgt nyt Butiksråd. På
valg var: Lene Nielsen og Jørgen Ledet.
Begge blev genvalgt. Winnie Sollie blev
valgt som medlem og Elvin Jacobsen blev
valgt som suppleant.
Årsmødet blev afsluttet med smagsprøver
fra butikken og derefter det traditionelle
Banko med mange store som små præmier
fra Coop’s egne varer.
Butiksrådet er efterfølgende blevet konstitueret med Jørgen E. Olesen som formand,
Jørgen Ledet næstformand, Lene Nielsen
– sekretær, Klaus Madsen og Winnie Sollie
som menige medlemmer af butikrsrådet og
suppleant Elvin Jacobsen.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden, Jørgen E. Olesen, tlf.
86675831.
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Anbefalinger til liggestolen
og rejsetasken
Det er sommer og ferietid – en dejlig tid,
som giver mulighed for at fordybe sig i
ting, man ikke når i en travl hverdag. Det
er for mange en glæde at have tid til at
få læst en hel masse herlige bøger – også
de tykke! Man kan nyde bøgerne hjemme
i liggestolen, men man kan også tage dem
med på rejse. Som min kollega, Vibeke,
skrev om i sidste nummer af Houlkær Nyt,
så giver det en særlig glæde at læse bøger
på STEDET, hvor de forgår. Man får ikke
bare mere ud af bogen, men får også selve
rejseoplevelsen forstærket.

Guides til rejsemålet er selvfølgelige obligatoriske, men prøv også at ta’ noget skønlitteratur med i kufferten – det kan være
en stor og øjenåbnende oplevelse: en krimi,
en historisk roman eller én af de moderne,
som myldrer med historier og fantastiske
sammentræf – alle er de et forsøg på at
indfange stemningen i ”din” by og menneskene, der befolker den. Steder og forfattertemperamenter kan forenes på uventede
måder, og en rejse til New York med Paul
Auster som usynlig ledsager er rigere end
en rejse til New York uden.
Så – når du får tid for de små gallerier, den
rå bar, du lige har fundet lige bag hotellet, når kirkerne, museerne, arkitekturen og
gadelivet har fået deres, og det summer i
dit hoved af lyden fra byen og dens mennesker, så er det nu, du skal unde dig en
stille stund i selskab med den by-roman,
du har taget med, fordi den blev så varmt
anbefalet på Litteratursiden!

Turen går til …
Hjemmesiden www.litteratursiden.dk er
en guldgrube af inspiration for læseheste.
Sidens sommertema er ”Turen går til..”
og her er der ikke tale om Politikens små,
populære rejseguider, der i forvejen er med
på rejser rundt i verden, men netop romaner, som foregår i alverdens populære storbyer:

Et par uddrag fra de meget personlige
og forskellige anbefalinger fra Turen går
til …
New York trilogien: By af glas, Genfærd,
Det aflåste værelse af Paul Auster
- anbefalet af bibliotekar Trine Tindbæk,
Gentofte Bibliotekerne
”New York var et uudtømmeligt rum, en
labyrint af endeløse skridt, og uanset hvor
17
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langt han gik, uanset hvor fortrolig han blev
med sit kvarter, havde han altid fornemmelsen af at fare vild. Ikke blot fare vild i byen,
men også i sig selv”, står der i begyndelsen af ”By af glas” – og det er præcis det
disse tre små romaner er: storbyskildringer
og identitetsmysterier – kriminalromaner i
gængs forstand er de bestemt ikke selv om
de rummer gåder og detektiver.
Det er byen, og så er det menneskene, der
befolker den, og de har navne, men hedder
ikke altid det, de hedder i virkeligheden,
eller også hedder de ikke rigtige navne, men
er opkaldt efter farver – de er forfattere,
detektiver, og de optræder i et sandt kinesisk æske-system: den ene skriver om den
anden, som overvåger den tredje, som leder
efter den fjerde, som læser i en bog af den
første. Og de går rundt i byen, og nogen
gange tegner selve vandringen et mønster,
og det er mønsteret, der er meningen. Og
de er ensomme, de er angste, de lever i en
Kafka-agtig amerikansk virkelighed. Trilogien er en hel verden af spejle. Hvad er
refleksion og hvad er virkelighed?
Men der fortælles også konkrete historier
om en virkelig tid og et virkeligt sted oven i
legen med spejle og skabeloner og labyrinter og identiteter og tilfældigheder. Og det
er spændende, det er letlæst, men det er
også dybde og komplekst, det er humoristisk og tragisk indtil smertegrænsen, det er
underholdende, men forudsætter, for at få
det fulde udbytte, litteraturhistorisk, litteraturteoretisk, filosofisk og religiøs indsigt.
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Bouffanelle: en bog om Paris af Henning
Mortensen
- anbefalet af bibliotekar Inge Sørensen,
Gentofte Bibliotekerne
Da jeg skulle til Paris læste jeg selvfølgelig
de gængse guider for at få opfrisket min
viden, jeg har besøgt for ca. 25 år siden!
Men Henning Mortensens bog om Paris –
Bouffanelle – ville jeg også gerne læse, for
det er den type bog, som er lige god at
læse både før og efter en rejse.
Det er nemlig en meget personlig skildring,
som tager sine udgangspunkter i forfatterens yndlingssteder gennem mange års
rejser og ophold i Paris – ikke mindst fordi
en af bøgerne i serien om Ib Nielsen foregår der – Belleville. Området beskrives og
opleves også i denne bog, som forfatteren
skriver – ”jeg blev forelsket i Belleville, men
det tog sin tid og mange ensomme rundture i den arrede verden, som breder sig
helt eller delvist overfire arrondissementer”,
og en af bogens pointer er netop gentagelsen og roen til at opleve og lade fantasien
tage over og selv være med til at befolke
byen.
Hvis man er til de små steder, de skæve
vinkler og litterære indfaldsvinkler og i
det hele taget gerne vil opleve Paris på en
anden måde, så er bogen et fund. Der er
muntre skildringer af de personer forfatteren møder, en vidunderlig druktur og
beskrivelser af steder og stedernes historie,
som giver en helt anden oplevelse af byen.
Der er selvfølgelig også plads til de gode
måltider og rødvinen og enkelte tips til
spisesteder og cafeer, hvor stemninger og
charme er det vigtigste.
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Hvornår læste jeg så bogen – før eller efter
Paris? Jamen jeg kom slet ikke af sted,
fordi jeg brækkede benet 3 dage inden
turen. Men bogen egner sig altså også til
trøstelæsning derhjemme. Og Paris bliver
forhåbentlig liggende lidt
endnu!
Trommeskindet af Arturo Pérez-Reverte
(foregår i Sevilla)
- anbefalet af bibliotekar Beth Høst,
Farum Bibliotek
Arturo Pérez-Reverte skriver kringlede, ofte
historisk baserede spændende historier,
og han kan skrive, så læseren fornemmer
stemningen, stedet og sindstilstanden.
Man lugter, smager og føler sammen med
personerne. Det lyder som en forkromet
kliche, men det er ”som at være der selv”
Min yndlingsroman er ”Trommeskindet”,
og i indledningen skriver forfatteren selv:
” .. enhver forbindelse med virkelige personer tilfældig …, alt er fiktion undtagen
kulisserne. Ingen ville kunne opfinde en by
som Sevilla.”
Vi stifter bekendtskab med Vatikanets
”secret service”, hvorfra fader Quart – tall,
dark and handsome – sendes til Sevilla. Her
foregår nemlig noget sært.
I Vatikanets IT-afdeling har man haft besøg
af en hacker, der vidste hvad han gik efter.
Han kikkede lidt rundt i følsomme filer og
efterlod en besked om en kirke i Sevilla,
der forsvarede sig selv mod nedrivning.
Fader Quart ankommer til byen og begynder at efterforske sagen, der omfatter byggespekulanter, en dekorativ aristokratisk
familie, nogle præster, der ikke lige passer

ind i systemet, en flok Olsen-bande-agtige
slyngler og en del ret voldsomme hændelser.
Det er ikke en spændingsroman, man
læser for spændingens skyld. Den gør man
naturligvis OGSÅ. Pérez-Reverte forstår at
dreje sine pointer. Man læser den for atmosfæren, for skildringerne og for at kunne
”forsvinde ind i en historie”. Og det er jo
det ultimative for en bogelsker.
Temasiden Turen går til … har også et link
til en spændende side for de rejselystne.
Klik ind på siden Cities Around the World
og se flotte billeder fra både de byer, som
du allerede har besøgt, og dem der stadig
er på ønskelisten.
Houlkær Bibliotek holder som sædvanligt
ferielukket i juli måned, men materialer,
der er lånt på lokalbiblioteket i juni kan
beholdes til august.
Hovedbiblioteket på Vesterbrogade er selvfølgelig åbent hele sommeren, så der kan
hentes friske forsyninger – med normal
lånetid.
God læselyst – både på rejsen
og derhjemme!
Kirsten Nørgaard
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Mødetider i forbindelse med sommerferien
Sidste skoledag inden ferien er fredag d.
27. juni 2008.
Alle klasser møder kl. 8.15 – 11.00. De
første 2 timer foregår i klassen eller klyngen. Fra kl. 10.10- 11.00 er der fællestime
i Gøgereden.
SFO har åbent om morgenen som normalt.
Der er herefter åbent fra kl. 11-13.

Første skoledag efter ferien er mandag d.
11. august 2008. 1.-9. årgang møder kl.
9.00 – 11.00.
Der er fællestime i Gøgereden fra kl. 9.15
– 9.45.
SFO holder normalt åbent.
De nye børnehaveklasser møder kl. 10.15 –
11.45 i Myretuen.

&

SKOLEN HAR FÅET
NYE TELEFONNR.
Kontor							
Skoleleder 		
(Ole Birch)			
Pædagogisk leder
(Jeannette Enevoldsen)		
Administrativ-/SFOleder (Pernille Lilliedahl)		
Pedel 			
(Poul Erik Sejr Nielsen)		
UU-Vejleder 		
(Ingolf Hansen)			

87 87 22 00
87 87 22 01
87 87 22 02
87 87 22 03
21 75 93 98
29 16 20 62

SFO-Myretuen						
SFO-Kernehuset						

29 16 20 08
29 16 19 91

Tandklinikken		
Tandklinikken		

87 87 21 95
29 16 19 94

20

Tlf. tid : Hverdage 8 - 15		
Tlf. tid : Hverdage 8 - 15		
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NYT FRA SKOLEN
Sommerferien nærmer sig. Endnu et skoleår er forløbet. Et skoleår, der har været
præget af, at vi nu er blevet en dobbelt så
stor kommune.
Der er foretaget en række harmoniseringer
for at få et ens niveau i kommunens skolevæsen.
De tidligere 6 kommuner havde et forskelligt niveau økonomisk, timemæssigt m.m.
Den kommunale økonomi er under pres,
hvilket har konsekvens for økonomien på
skolerne.
Planlægningen af næste skoleår nærmer
sig sin afslutning. De nye børnehaveklasser
er dannet. Skemaerne er snart klar, så de
kan udleveres inden sommerferien.
Der er ansat 6 nye lærere til kommende
skoleår.
Vi holder mindst samme elevtal som i indeværende år, hvilket vil sige ca. 600 elever
fordelt på 29 klasser.
SE-indskolingsklasserne flytter fra skolen,
da SE-systemet (rummer børn med sociale
og emotionelle problemer) samles under

en samlet ledelse, som har til huse på Sct.
Mikkelskolen.
Lokalerne, som har været i brug til SE-klasserne, er ved at blive indrettet til læsecenter. Læsecentret er et tilbud til børn med
læse-/staveproblemer. Eleverne kommer
fra kommunens skoler for at indgå i kursusforløb af 6 uger. I de 6 uger arbejdes
meget koncentreret med at give eleverne
et grundlag for at blive bedre til at læse og
stave. Undervisningen er IT-støttet. Der er
ansat 4 lærere i centret.
I løbet af kommende skoleår forventer vi
at indgå i et tæt samarbejde med klubber
og børnehaver i Houlkærområdet. Samarbejdet vil, udover det samarbejde der er i
forvejen, også komme til at omfatte administrative opgaver.
Jeg vil slutte med at ønske alle en god
sommerferie.
Jeg vil fortsat i hver udgave af Houlkær Nyt
berette om livet på skolen.
Ole Birch
skoleinspektør

SÆT ALLEREDE NU KRYDS
I KALENDEREN
LØRDAG DEN 16.08.2008 I TIDSRUMMET 9.00-13.00
MARKERES HOULKÆRSKOLENS 30 ÅRS JUBILÆUM MED ET ÅBENT HUS
ARRANGEMENT FOR FORÆLDRE, NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ELEVER.
DER VIL VÆRE FORSKELLIGE AKTIVITETER I KLYNGERNE
PÅ GLÆDENLIG GENSYN
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Skolepatruljen nedlægges
For ca. 1 år siden blev der, som bekendt,
anlagt en tunnel under Skaldehøjvej. Tunnelen blev anlagt på forslag fra Initiativgruppen Houlkær samt skolebestyrelsen.
Tunnelen er nu helt færdiganlagt.Der er
med tunnelen skabt mulighed for en sikker
skolevej. Trafikken på Skaldehøjvej vil de
kommende år være stigende som følge af
de nye udstykninger, der er foretaget.
Tunnelen har hidtil ikke været brugt i særlig
stort omfang. Dette kan skyldes, at brugen
af tunnelen kan medføre en længere vej til
skole. Erfaringer fra ander steder viser, at
der kan gå lang tid inden en tunnel bliver
benyttet i rimeligt omfang. Med anlæg af

tunnelen er der fra kommunens side sikret,
at eleverne kan passere Skaldehøjvej på
sikker vis.
Vi har besluttet, at nedlægge skolepatruljen, som hidtil har været i funktion ved
rundkørslen. Skolepatruljen nedlægges
fra og med 11.08.08. Begrundelsen er, at
der kan anvises en sikker skolevej gennem
tunnelen, samt at vi ønsker at bruge beløbet, der medgår til skolepatruljen til andre
formål.
Beslutningen er godkendt af skolebestyrelsen.
Ole Birch
skoleinspektør

Afgangsklasserne 2008
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Goddag og farvel-tid
i Houlkær SFO
På mange måder er det en ”goddag og
farvel” tid. Hos de små i Myretuen har vi
i juni måned inviteret de nye børnehaveklassebørn på besøg. En tradition som vi
glæder os til hvert år. Vi skal også på besøg
i Kernehuset med de kommende 2. klasser,
så de kan opleve deres nye sted. Den 20.
juni holder vi en ”farvel og god sommer”
cafè, hvor vi har inviteret alle forældre til at
komme og opleve lidt god underholdning
og drikke en kop kaffe med hjemmebag til.
I vores hverdag i juni skal vi have Indianer
tema. Her skal vi lave lerperler som brændes på bål og som skal bruges til at lave
indianersmykker af. Vi skal også lave drømmefangere, ansigtsmaling og have vores
store tipi op at stå.
I Kernehuset hos 2. og 3. klasserne er vores
internationale projekt nået til England.

Som oplæg til emnet har vi gjort brug af
John, som har været i praktik hos os i fire
uger. John har rødder i det engelske og
derfor en kompetent fortæller om emnet. I
løbet af juni vil vi så afslutte projektet, som
har kørt gennem de sidste måneder. Derudover går vi i gymnastiksalen, hvor børnene nyder forskellige boldlege. Det gode
vejr har også inspireret børnene til at tage
boldaktiviteterne med ud. Vi har været på
besøg på Fritidsgården med de kommende
4. klasser, hvor børnene har oplevet ”livet”
der, med kæmpe succes. Bllederne viser lidt
af stemningen ved besøgene.
Traditionen tro holder vi stor fælles Sct.
Hansfest i SFO`en, med bål, heks og lidt
godt til ganen.
På vegne af Houlkær SFO
Tove og Agnes
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HOULKÆR
IDRÆTSFORENING
HÅNDBOLD
2008 - 2009
Opstart i uge 34
HÅNDBOLD
2008-2009

Opstart i uge 34

Årgang:

Hold:

Tider:

Mikro

Torsdag

kl. 17.30 - 18.30

Houlkær skolen gym. Sal

01 - 00

Miniput

Tirsdag

kl. 17.00 - 18.00

Houlkær hallen

99 - 98

Lilleput

Mandag

kl. 16.00 - 17.30

Houlkær hallen

97 - 96

Puslinge

Onsdag

kl. 16.00 - 17.30

Houlkær hallen

95 - 94

Pige

Tirsdag

kl. 15.30 - 17.00

Houlkær hallen

Junior

Onsdag

kl. 17.30 - 19.00

Houlkær hallen

Dame

Søndag

kl. 20.00 - 21.30

Houlkær hallen

- 02
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Sted:
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Badminton
Vinterprogram 2008/2009
Sted m.m.			

Tid			

Astro Center (lukket uge 42, 52, 1, 7)			
Børn 				
onsdag 16.00-18.00
Motionister			
onsdag 20.00-22.00
			
Houlkærskolen *			
Motionister			
mandag 20.00-22.00
”Familie”			
tirsdag 18.00-19.00
”Familie”			
onsdag 19.00-20.00
Motionister			
torsdag 20.00-22.00
* Skolen er lukket uge 41, 42, 51, 52, 7			
			
Houlkærhallen 			
Seniorer 				
onsdag 19.00-23.00

Start 2008

Slut 2009

3. sep.		
3. sep.		

1. april
29. april

1. sep.		
2. sep.		
3. sep.		
4 sep. 		

27. april
30. marts
30. marts
27.april

3. sep.		

29. april

Kontingentet betales ved tilmelding,
samtidig oplyses navn, adresse og fødselsdato.

			

Kontingent pr. person (familie) Sæson
Motion Houlkærskolen			
Motion Astro Centret			
Børn					
”Familie” 				
Seniorer					

2008/2009
550 kr.
600 kr.
250 kr.
400 kr.
800 kr.

Ved ”kontingent pr. familie” forstås 1 barn ledsaget af en voksen, evt. 2 børn ledsaget af
1-2 voksne. Der er ikke trænere tilstede.
Deltagelse i stævner og lign. er for egen regning.
Afdelingen tilbyder at arrangere badminton i dagtimerne - indtil kl. 16.00 - med eller uden
instruktør. Da der skal betales halleje, skal der mindst være 4 personer.
Kontaktperson Anders E. Larsen - 8667 4881.
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Nyt fra menighedsrådet
Vores organist Signe Buch Ladehoff har meddelt Houlkær menighedsråd at hun fratræder
sin stilling den 1. august.
Menighedsrådet har været glad for samarbejdet med Signe, men har forståelse for, at hun
nu søger nye udfordringer, som vi ønsker hende held og lykke med.
Signe har sin sidste gudstjeneste søndag den 6. juli.

Kirkefrokost/debatmøde
Søndag den 24. august med efterfølgende debatmøde forud for menighedsrådsvalget.
Som tidligere omtalt i Houlkær Nyt er der valg til menighedsrådet d. 11. november. Houlkær kirke ønsker en åben debat om menighedsrådets arbejde og fremtidens udfordringer til
kirken. Derfor holdes der et debatmøde søndag d. 24. august.
Umiddelbart efter gudstjenesten der starter kl. 10.30, er der kirkefrokost (pris 25 kr.). Herefter vil der blive korte oplæg ved nuværende menighedsrådsmedlemmer og kirkens præster:
- Hvorfor er det vigtigt at have et velfungerende menighedsråd,
og hvordan skaber vi det?
- Hvilke udfordringer skal Houlkær kirke være særligt opmærksom på?
Mød op d. 24. august og giv dit besyv med – er kirken bare for sjov?

Houlkær kirkes
menighedsråd holder
orienterende møde forud
for menighedsrådsvalget:
Torsdag den 11. september kl. 19.00 i kirkens mødelokaler.
Vi opfordrer alle til at møde op denne aften
og høre om det rigtig spændende arbejde,
der foregår i et menighedsråd.
Efter mødet vil der være mulighed for at
skrive sig på en fælles liste til menighedsrådsvalget.
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Arrangementer
Sogneudflugt
søndag den 17. august fra kirken
Studietur til Hjortshøj kirke, Århus
Afgang fra kirken kl. 12.30 – hjemkomst kl. ca. 18.00
Sidste tilmelding til kirkekontoret tirsdag den 12. august kl. 12.00 på
telefon 86 67 40 88. Pris 50,-kr.
På turen vil vi hente inspiration til nye måder at være kirke på.
Menighedsrådsformand, Peder Kjærgaard vil bl.a. fortælle om:
- Kirkens kommunikation
- Anderledes gudstjenesteformer
- Frivilliges engagement
Derefter drikker vi kaffe på Kaløvig Bådelaug, og inden vi forlader Århus, aflægger vi besøg
i Bazar Vest.
Alle er meget velkomne til at deltage.

Morgensang

OBS! Hver fredag kl. 10.00 er der morgensang i kirken
- ti minutter til stilhed og eftertanke.
Efter morgensangen er der en kop kaffe i våbenhuset.
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Konfirmandstart
Den 26. og 27. august starter vort nye konfirmandhold. Alt tyder på, at der kommer tre
gode store hold i år. Jeg håber, at den øvrige del af menigheden vil tage godt imod de unge
mennesker og hjælpe dem til rette på en måde, så det bliver en rigtig god oplevelse for dem
såvel som for alle os andre.
Hvis nogle har lyst til at prøve at deltage i undervisningen og se, hvordan sådan noget
foregår nu til dags, er I meget velkomne til at deltage både om morgenen og til de dagsarrangementer, der indgår i forløbet.
Lotte Martin Jensen

Åben Familie
Mødes hver anden fredag i juli måned kl. 19.30 – 21.30 til kaffe og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og næste gang den 4.
juli og den 18. juli. I august måned er det igen kl. 18.30 – 21.30 til spisning og hyggeligt
samvær og datoerne er her: den 1. august, den 15. august samt den 29. august.
Husk endelig tilmelding til kirkekontoret senest på selve dagen inden kl. 12.00
på tlf: 86 67 40 88, hvis I vil køre med kirkebussen. Pris pr. aften kr. 30,-

Fortællegudstjenester i efteråret
Den 10. september, den 8. oktober og den 12. november
holder vi fortællegudstjenester i kirken kl. 17.00.
Gudstjenesterne er særligt lagt til rette for børn mellem 3 og 10 år, men alle er meget velkomne.
Efter gudstjenesten, der varer ca. 30. min, går vi ned i kælderen og spiser pizza. Vi er færdige inden kl. 19.00. Maden koster 10,00 kr. for voksne og 5,00 kr. for børn.
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Studiekreds
”Bibelværkstedet” har skiftet navn og leder: Karsten Høgild overtager efter Aage Nielsen.
Men ellers er tanken bag og konceptet stadig det samme:
Vi mødes den første tirsdag i måneden (OBS nyt starttidspunkt kl. 14.00), hvor vi ved fælles
hjælp fordyber os i et tema. Der bliver et kort 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.
I sæsonen 2008-09 skal vi arbejde med Gudsbilleder – i nyere danske salmer og i moderne
kirkekunst. Vi skal sammen blandt andet drøfte:
Er der visse Gudsbilleder, der taler særligt ind i vor tid?
I så fald: Hvad siger det så om tiden nu?
Hvad kan nyere salmer og moderne kirkekunst, som ”det gamle” ikke kunne?
Hvad har de forskellige Gudsbilleder at sige hinanden?
Hvor stammer vort eget Gudsbillede fra?
Der er tale om et fortløbende forløb, hvor man får størst udbytte af at følge studiekredsen
ved at møde hver gang. Men man er også velkommen til bare at kigge forbi en enkelt gang
for at se, om det er noget for en.
Datoer i 2008 vil være: den 2. september, den 7. oktober, den 4. november samt den 2.
december.

Legestuen i Houlkær Kirke
Legestuen
Mødes hver tirsdag mellem kl. 10.15-12.00 og om fredagen fra 9.30 til 11.30. For forældre med børn under skolealderen. Pris pr. familie pr. måned kr. 30,-om tirsdagen deltager
sognemedhjælper Tove Kallestrup, men om fredagen er det forældrene selv der står for
arrangementet. Ring evt. for yderligere oplysning til Tove på tlf: 86 67 40 88 og det helst
mellem 9 – 13 i hverdagene.
Legestuen har lukket i ferien fra og med uge 26 til og med uge 32.

29

HOULKÆR KIRKE
Middag på tværs
- en god måde at være sammen på
Der er 3 ting, der er meget kendetegnende for” Middag på Tværs.”
1. Glade, åbne og positive mennesker.
2. Farverig og velsmagende mad.
3. Man lærer noget om verden og om mennesker.
Vi sender indbydelser ud til mennesker fra Afrika, Kina, Vietnam, Sri Lanka, Iran - og Danmark naturligvis - med flere.
Er man ikke i godt humør, inden arrangementet starter, bliver man det hurtigt, når køkkenet
summer af glade og hjælpsomme mennesker, der gerne vil give en hånd med. Det er som
om alle møder op med den indstilling, at det her bliver en god aften.
Det er ikke sådan, at alle skal føle sig forpligtiget til tage mad med hver gang, men gør
man det engang imellem og medbringer man en bon, får man udgifterne refunderet. Man
skal ikke blive væk, fordi man ikke har tid eller ikke orker at lave mad - kom alligevel, der
er som regel rigeligt.
"Hvor vil jeg gerne lære at lave sådan noget mad", sagde en af gæsterne sidst, vi var
sammen. Den bemærkning blev starten til en ny kogebog. Den bærbare computer og kameraet blev fundet frem, så nu kan man abonnere på "Kogebog på Tværs".
Ofte har vi inviteret en gæst fra et andet land til at fortælle om sit liv før og efter ankomsten til Danmark.
Til vores arrangement i maj var det Salma og Salman fra Salmans Guldsmedie i Viborg, der
fortalte om deres liv. Det var dejligt at opleve deres glæde over Danmark - Viborg især og
deres glæde over at være med i ” Middag på Tværs".. De ville også gerne komme næste
gang, hvis de blev inviteret, så det bliver de naturligvis.
Over aftenkaffen kom vi til at tale om vietnamesiske navneskikke, om hvorfor katolske
præster skal leve i cølibat og om at tage livet som en gave fra Gud, uanset om det går op
eller ned.
Sådan en aften bliver gardinerne trukket langt ud til siderne, og vi kaster et blik ud i den
store verden.
Synes du, at det her lyder spændende, så hold øje med næste arrangement i Houlkær Nyt,
eller ring til kirkekontoret på tlf: 86 67 40 88 og bed om at få tilsendt en indbydelse.
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Gudstjenester
Juli

HOULKÆR KIRKE
Søndag den 17. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 6. kl. 10.30
Betty From Jensen
Søndag den 13. kl. 10.30
Betty From Jensen
Søndag den 20. kl. 10.30
Betty From Jensen
Søndag den 27. kl. 10.30
Betty From Jensen

Søndag den 24. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 31. kl. 1030
Karsten Høgild

September
Søndag den 7. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

August
Søndag den 3. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 10. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Børnepasning under Gudstjenesten
I Houlkær Kirke tager vi hånd om dit barn under gudstjenesten, så du i fred og ro kan
deltage, alt imens dit barn lytter til den samme tekst fra børnebiblen i et tilstødende
lokale.
En lille gruppe fra menigheden hygger sig på skift med børnene.
Der bliver læst, tegnet og sunget, leget med puslespil og med legoklodser.
Vi håber meget, at se jer her i kirken.
Skulle du selv ha´ lyst til at deltage i børnepasningen, er du meget velkommen til
at kontakte:
Børnepasningsudvalget
v/ Ingrid Malmgren
Tlf: 86 67 15 19
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DET SKER...
4/7
18/7
1/8
15/8
17/8
24/8
26/8
27/8
29/8
2/9
10/9
11/9

kl. 19.30
kl. 19.30
kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 12.30
kl. 11.45
kl. 08.00
kl. 08.00
kl. 18.30
kl. 14.00
kl. 17.00
kl. 19.00

Åben fam. kirken
Åben fam. kirken
Åben fam. kirken
Åben fam. kirken
Sogneudflugt fra kirken til Århus
Kirkefrokost og debatmøde/menighedsrådsvalg
Konfirmandstart
Konfirmandstart
Åben fam. kirken
Studiekreds, kirken
Fortællegudstjeneste, kirken
Orienterende møde/menighedsrådsvalg, kirken

Go'nat idræt i Houlkær
27/9 - 25/10 - 29/11
Alkoholfrit diskotek:
12/9 - 14/11

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk
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