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Nye tider i Houlkær Hallen
Jacob Flintholm skifter- gradvist - lærerjobbet ud med nyt job som
aktivitetsmedarbejder i hallen
Aktiviteter for ældre i formiddagstimerne.
Landskampstemning og fællesspisning,
når Danmark spiller kvalifikationskampe
til EM i fodbold. Og etablering af en lokal
løbeklub, der med fast base i hallen kan
fungere som mødested for bydelens mange
motionister.
Det er blot et lille udpluk af de ideer, Houlkær Hallens nye aktivitetsmedarbejder,
Jacob Flintholm, har tænkt sig at føre ud
i livet, når han i løbet af efteråret tager fat
på sit nye job som igangsætter og socialt
omdrejningspunkt i lokalområdet.
Ansættelsen af den nye aktivitetsmedarbejder faldt på plads umiddelbart inden sommerferien. 15 ansøgere var med i opløbet,
og fem var indkaldt til samtale, men i halbestyrelsen var der almindelig enighed om,
at Jacob Flintholm var den bedst kvalificerede.
- Jacob har i forvejen et indgående kendskab til Houlkærskolen, idrætsforeningen
og de unge i området, så om nogen er
han manden, der kan favne det hele – og
være med til at sætte nye aktiviteter i gang,
vurderer næstformand i Houlkær Hallens
bestyrelse, Ole Birch.
For Jacob Flintholm indebærer jobskiftet,
at han i løbet af skoleåret gradvist nedtrapper sit engagement som lærer på Houlkærskolen, hvor han igennem de seneste år
har været en vigtig del af skolens såkaldte
AKT-team.
- Selvfølgelig er det da specielt at skulle
sige farvel til et lærerjob, som jeg har været
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rigtig glad for, men med udsigt til en fremtidig udbygning af Houlkær Hallen synes
jeg simpelthen ikke, jeg kunne sige nej til
den udfordring, der ligger i jobbet som
aktivitetsmedarbejder.
- Jeg har i ferien haft god tid til at spekulere over, om jeg nu også har truffet den
rigtige beslutning, og indtil videre har jeg
på ingen måde fortrudt, pointerer Jacob
Flintholm.
Uudnyttet potentiale
At nedlægge den hidtidige halbestyrerfunktion og i stedet ansætte en aktivitetsmedarbejder er ikke bare et markant brud
på en rodfæstet dansk hal-tradition.
Det er også lidt af en økonomisk satsning
fra Houlkær Hallens side, erkender næstformand Ole Birch.
- I overgangsfasen kan det nok ikke undgås,
at den nye model vil medføre øgede driftsudgifter, men på sigt har vi en klar forventning om, at pengene bliver tjent ind igen i
form af et højere aktivitetsniveau.
- Sammenlignet med så mange andre haller
har vi såmænd en udmærket belægning
i Houlkær Hallen – specielt i vintermånederne – men der er også et stort uudnyttet
potentiale, som vi forhåbentlig med ansættelsen af den nye aktivitetsmedarbejder kan
være med til at forløse, forklarer han.
Filosofien er – kort fortalt – at den faste
mand i Houlkær Hallen ikke skal bruge
sin arbejdstid på at gøre rent og varetage
andre praktiske opgaver.
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Rengøringen bliver nu i stedet udliciteret
til et kommunalt rengøringsteam – på linje
med rengøringen på skolen – og ansvaret
for varmestyringen og den løbende bygningsvedigeholdelse overgår pr. 1. oktober
til Houlkærskolens tekniske afdeling.
- På den måde udnytter vi de rationaleringsfordele, der ligger i området – og
bygger videre på den årelange tradition, vi
i Houlkær har for at arbejde sammen på
tværs af institutionsgrænserne.
- Og samtidig får vi så altså også frigjort
nogle ressourcer til at sætte nye aktiviteter
i gang, fremhæver Ole Birch.

Glidende overgang
Indtil 1. oktober er det planen, at Jacob
Flintholm skal køre ”parløb” med den
nuværende halbestyrer, Tom Johansen.
Og først med udgangen af skoleåret
2010/2011 ophører den nye aktivitetsmedarbejder definitivt med at være ansat som
lærer på Houlkærskolen.
- Det er noget, jeg personligt har lagt stor
vægt på: At jeg helst ikke ville stoppe på
skolen fra den ene dag til den anden.
- Gennem årene har jeg opbygget et tæt
forhold til mange af de unge, som jeg har
arbejdet sammen med. Og heldigvis bevarer

Jacob Flintholm har haft en hel sommerferie til at tænke over, om det nu også var en rigtig
beslutning at søge jobbet som aktivitetsmedarbejder i Houlkærhallen. Og indtil videre har
han på ingen måde fortrudt…
5

AKTUELT I OMRÅDET
vi jo stadig kontakten – selv om det i fremtiden bliver i et lidt andet regi.
- Eleverne på Houlkærskolen og de unge,
der kommer i Houlkær Hallen, er jo i vid
udstrækning de samme, påpeger Jacob
Flintholm.
Den erklærede fremtidsvision er, at Houlkær Hallen i løbet af et par år skal ”smelte
sammen” med den kommunale fritidsklub,
som i øjeblikket holder til i nedslidte lokaler
ved Fristruphøjvej.
Men allerede inden da håber Jacob Flintholm at få udstyret Houlkær Hallen med en
række nye opholdsfaciliteter, som kan være
med til at gøre rammerne mere attraktive
for de unge.
- Det kunne f.eks. være i form af et billardbord, et bob-bord, en dartskive og et
shuffle-board, opremser han.
Mange ideer i skuffen
Sideløbende med de uformelle aktiviteter i
Houlkær Hallen, er det tanken, at den nye
aktivitetsmedarbejder selv vil tage initiativ
til en række mere organiserede aktivitetstilbud. I stil med den skumtennis-turnering,
som i sommerens løb har vist sig at være et
ganske stort ”hit” blandt områdets unge.
- Tennis er typisk et svært spil at komme i
gang med, men får de unge først smag for
skumtennis, så er springet til ”rigtig” tennis
ikke længere så stort.
- På den måde kan jeg som aktivitetsmedarbejder forhåbentig sætte nogle nye aktiviteter i gang, som på sigt kan rodfæste sig
i det organiserede foreningsliv i området,
fremhæver Jacob Flintholm.
Den nye aktivitetsmedarbejder har – som
han selv udtrykker dét – en hel skuffe fuld
af idéer til fremtidige projekter.
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Samtidig er han dog opmærksom på, at det
– specielt i starten - kan være klogt nok
ikke at fare alt for voldsomt frem.
- I de første par måneder kommer det nok
primært til at handle om at vinde fodfæste
og stikke en finger i jorden. Og i den sammenhæng er det i høj grad betryggende at
have en engageret halbestyrelse i ryggen,
der kan være med til at holde mig lidt nede
på jorden, hvis mine ideer til tider bliver lidt
for flyvske, bemærker Jacob Flintholm med
et stænk af selverkendelse.
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Heldet med ny kirketjener
Per Skelkjær har fundet sig et ønskejob – blot fem minutter
fra sin nye bopæl på Hedebakken
Har de højere magter monstro en særlig
forkærlighed for medarbejderne i den
danske folkekirke??
Sådan kan det i det mindste godt føles for
57-årige Per Skelkjær.
Dårligt nok var han flyttet fra Struer til
Houlkær for at dele adresse med kæresten
på Hedebakken, før stillingen som kirketjener ved Houlkær Kirke blev opslået ledig,
og i tæt konkurrence med næsten 30 andre
ansøgere endte det med at blive Per Skelkjær, der fik jobbet.
- Det er bare lykken: I min alder at finde
et ønskejob – bare fem minutter fra, hvor
man bor, konstaterer den nye kirketjener,
der tiltrådte i sit nye job 16. juli.
Fra teori til praksis
Per Skelkjær er oprindelig uddannet
anlægsgartner, men i størsteparten af sit
aktive arbejdsliv har han undervist kommende gravere og kirketjenere i anlægsgartneri på gartnerskolen i Ulfborg.
Hele 17 år blev det til på AMU-centeret i
det vestjyske, inden Per Skelkjær besluttede
sig for at omsætte teori til praksis.
- Tiden var efterhånden inde, hvis jeg skulle
nå at prøve noget nyt, inden det blev for
sent.
- Derfor valgte jeg at tage springet til et job
som graver og kirketjener i Struer-forstaden, Gimsing, fortæller han.
Umiddelbart var det især arbejdet på kirkegården, der tiltalte Per Skelkjær ved jobbet
i Gimsing, men gradvist kom ”den kirkelige

del” til at fylde mere og mere.
Derfor betragter han det heller ikke som
nogen dramatisk omvæltning, at han nu
skal forsøge at finde sig til rette i et kirketjener-job, hvor der ikke er nogen graverfunktion tilknyttet.
- Jeg tror som sådan ikke, jeg kommer til at
savne gravearbejdet – og arbejdet med de
tunge gravsten.
- Derimod ser jeg frem til – i endnu højere
grad – at blive en del af den dagligdag, der
udspiller sig i kirken, fremhæver han.
Rammerne vigtige
Som kirketjener i Houlkær indgår Per
Skelkjær – populært sagt – i en slags
pedelfunktion. I et tæt samarbejde med
makkeren Bjarne Østergaard, der er ansat i
kirken på halvtid.
Sammen står de to for rengøringen, den
daglige bygningsvedligeholdelse og plejen
af udenomsarealerne. Dertil kommer en
lang række små og store praktiske opgaver
i forbindelse med de kirkelige handlinger
og de mange øvrige aktiviteter i kirkens
lokaler.
- I første række er det naturligvis præsterne, der varetager den personlige kontakt til sognebørnene. Men som kirketjener
har man i høj grad også et ansvar for, at
de mennesker, der kommer i kirken, går tilfredse herfra. Hvad enten det så i øvrigt
drejer sig om en konfirmation, en barnedåb, et bryllup, en begravelseshøjtidelighed
eller en ”almindelig” gudstjeneste.
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- Uanset om der er tale om en lykkelig – eller
en sørgelig – begivenhed, er det vigtigt, at
rammerne er i orden, så kirkegængerne kan
samle tankerne om det væsentlige – uden
at blive distraheret undervejs.
- Og når det hele så i øvrigt går op i en
højere enhed – og folk forlader kirken med
en god oplevelse, så kan man da godt ind
imellem føle trang til at give sig selv et lille
klap på skulderen, nævner Per Skelkjær.

Fodbolden trækker
Sommermånederne er traditionelt nogle af
de mest stille i kirken – og sommeren 2010
har i den henseende ikke været nogen undtagelse.
Først nu – på tærsklen til efteråret – er aktivitetsniveauet i Houlkær Kirke på ny ved at
være oppe i højeste gear, og Per Skelkjær
har dermed fået en noget nær ideel start
på sit nye job.

Per Skelkjær tiltrådte midt i juli og har derfor fået en forholdsvis rolig start i sit nye job som
kirketjener. Nu ser han med forventning frem til, at aktivitetsniveauet i Houlkær Kirke igen
kommer op i højeste gear.
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- Jeg har stille og roligt kunnet vænne mig
til arbejdsgangene og de nye rutiner, og
det ser jeg selv som et stort held, erklærer
han.
Om jobbet i Houlkær på længere sigt kan
forenes med, at Per Skelkjær kan genoptage sit mangeårige fritidshverv som fodboldtræner, har den nyansatte kirketjener
endnu ikke gjort op med sig selv.
Efter at have indstillet sin egen aktive fodboldkarriere i Struer IF har Per Skelkjær
gennem årene virket som træner i en lang
række klubber i det vestjyske, og højdepunktet nåede han, da han i 1994 blev
kåret som ”Årets træner” i Jylland efter på
to sæsoner at have ført Lemvig GFs førstehold fra serie 1 til danmarksserien.
Siden har Per Skelkjær bl.a. været ynglingetræner i Holstebro Boldklub og haft sin
gang i forskellige mindre serieklubber på
Struer-egnen, indtil han for tre år siden
helt valgte at indstille trænerkarrieren for

helhjertet at kunne hellige sig jobbet som
graver og kirketjener i Gimsing.
- Et job som kirketjener indebærer uvægerligt en del arbejde om aftenen og i weekenderne, og derfor er det i bund og grund
også vanskeligt foreneligt med et hverv
som fodboldtræner.
- Af samme grund har jeg én gang for alle
gjort op med mig selv, at det er slut med at
stå alene i spidsen for et fodboldhold. Derimod vil jeg da ikke helt afvise, at jeg – før
eller siden - kunne finde på at indgå som
en del af et trænerteam, og min kærestes
datter har da også allerede spurgt, om ikke
jeg evt. kunne fristes til at træne et hold
piger i Houlkær.
- Men foreløbig vil jeg nu nok nøjes med at
følge fodbolden lidt fra sidelinjen – indtil
jeg for alvor har fundet mig til rette i mit
nye job, lyder det fra den nye kirketjener i
Houlkær.
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Houlkær-løbet har fundet
sin nye ”stil”

675 stillede til start ved Houlkær Hallen på en herlig sensommeraften
Det lignede længe en rigtig dårlig idé at
rykke Houlkær-løbet til august. I hvert fald
ud fra en meteorologisk betragtning.
Trøstesløst regnvejr og efterårsagtig blæst
har – som bekendt – præget vejrudsigterne. Stort set lige siden det ringede ind
til et nyt skoleår.

Men da datoen for årets store lokale motionsløb endelig oprandt – ja, så skinnede
solen fra en blå sensommerhimmel, og
aftentemperaturerne var noget nær ideelle
til en rask løbetur.
På den baggrund var det måske heller ikke
så overraskende, at motionisterne – små

Formanden for Viborg Kommunes tekniske udvalg, SF’eren Søren Gytz Olesen, havde fået
det ærefulde hverv at skyde Houlkær-løbet i gang. Og han fik endda lov til at affyre startpistolen i to omgange – med en times mellemrum.
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og store mellem hinanden – mødte så talstærkt frem ved Houlkær Hallen for at give
sig i kast med de to ruter på henholdsvis
2,4 og 7,2 kilometer.
I alt cirka 675 løbere stillede til start i
Houlkær-løbet 2010. Det er en fremgang
på små 100 løbere i forhold til løbet i fjor,
og dét i sig selv betegner løbsleder Jacob
Flintholm som ”meget tilfredsstillende”.
I det hele taget var det en glad arrangør,
der umiddelbart efter løbet gjorde status
over arrangementet.
- Idéen med at splitte Houlkær-løbet op i
et decideret børneløb og et løb for de lidt
mere drevne løbere har – så vidt jeg kan
vurdere – vist sig at være rigtig.
- Det udendørs diskotek var helt klart med
til at løfte stemningen i målområdet, og alt
i alt er jeg ikke i tvivl om, at vi er ved at
spore os ind på et holdbart koncept.
- Houlkær-løbet må gerne have karakter af
en mini-byfest, og dét mål synes jeg lige så
stille, vi begynder at nærme os, lyder det
fra en veltilfreds løbsarrangør.
Langt de fleste af løberne ”nøjedes” med at
løbe – eller gå - den korte rute på 2,4 kilometer. Små 500 løbere foretrak ”Houlkærsprinten”, mens omkring et par hundrede
udfordrede sig selv på den tre-dobbelte
distance.
Hurtigst på den korte bane var Alias Rezai
fra Houlkærskolen. Han gennemførte de
2,4 kilometer på 9 minutter og 31 sekunder.
I 7,2 kilometer-løbet blev det til en suveræn førsteplads til Christian Kapper, der
som lærer på Viborg Gymnasium og HF
også befandt sig i vante omgivelser.
Christian Kapper løb de 7,2 kilometer på
24 minutter og 59 sekunder og var dermed

næsten et minut hurtigere end sin nærmeste forfølger, Torben Kjelde. Efter ham
fulgte Rasmus Sigvardsen fra Houlkær i
tiden 26 minutter og 53 sekunder.
11 påpasselige hjælpere ude på ruten sørgede for, at løbet blev gennemført uden
uheld af nogen art, og meget taler for, at
rundstrækningen på de 2,4 kilometer bliver
den samme til næste år.
- Til gengæld kan det godt være, at distancerne bliver nogle andre. Nogle har givet
udtryk for, at 2,4 kilometer er lige kort nok
en distance, mens 7,2 kilometer til gengæld er lige i overkanten.
- Derfor overvejer jeg, om jeg måske til
næste år skal splitte løbet op i tre: et løb
på 2,4 kilometer, et løb på 4,8 kilometer og
så et løb på 9,6 kilometer, nævner Jacob
Flintholm.

Det udendørs diskotek på pladsen foran
Houlkær Hallen var et populært indslag i
Houlkær-løbet 2009. Og DJ Jonas Bøgh fik
undervejs mange gode musikalske input fra
Houlkær-ungdommen.
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Alias Rezai fra Houlkærskolen var hurtigst
på 2,4 kilometer distancen. Og så kan det
godt være nødvendigt med en puster bagefter.

Godt nok er det vigtigste ikke at vinde –
men at være med – men derfor kan man jo
godt sætte en heftig slutspurt ind, når man
nærmer sig målstregen.
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Christian Kapper, lærer på Viborg Gymnasium og HF, så ud til at finde sig godt tilpas
i de vante omgivelser. I hvert fald var han
næsten et minut hurtigere end sin nærmeste forfølger på 7,2 kilometer distancen.

Enkelte af deltagerne i Houlkær-løbet
ænsede dårligt nok, at de overhovedet var
ude at motionere. Som denne sovende
yngling i klapvognen.
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Karate i sin oprindelige form
Ny karateklub i Houlkær håber på tilgang af interesserede
ungersvende og piger fra lokalområdet
Okinawa Goju Ryu.
Det er navnet på en flere hundrede år
gammel, japansk karateteknik, der efterhånden har bredt sig til 43 lande over hele
verden – og som nu også udøves i Houlkær.
Mandag 16. august rykkede Viborg Karate
Klub for første gang ind i sine nye træningslokaler i Astro Centeret, og her vil
der fremover hver mandag og onsdag blive
trænet karate, så sveden springer, lover
chefinstruktør Michael Lange.

Michael Lange, som selv bor i Ravnstrup,
har bl. a. en baggrund som formand for
de cirka 100 medlemmer i Silkeborg Karate
Klub.
I længden blev han dog træt af at køre flere
hundrede kilometer om ugen for at dyrke
sin store fritidsinteresse. Derfor grundlagde
han for et halvt års tid siden sin ”egen”
karateklub med fast base i Hald Ege.
Den unge klub nåede i sin første sæson
op på cirka 15 medlemmer, men måtte

Okinawa Goju Ryu-karate er karate for både kvinder og mænd, unge og ældre – som det
fremgår af dette billede fra træningen i Viborg Karate Klub. Foto: Michael Lange
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samtidig se i øjnene, at de fortsatte udviklingsmuligheder i Hald Ege var stærkt
begrænsede.
På den baggrund har klubben nu i stedet
forlagt residensen til Medieskolerne, hvor
Michael Lange i det daglige underviser
i fotografi - og derfor også har været i
stand til at opnå en særaftale om brug af
træningsfaciliteterne i den tidligere Astro
Hal.
I forvejen er der adskillige andre karateklubber i Viborg – men ifølge Michael
Lange er Okinawa Goju Ryu-skolen eksponent for karate i kampsportens mest traditionelle form.
- Ligesom der både findes klassisk ballet,
jazzballet og forskellige andre balletformer,
findes der også mange forskellige skoler
inden for karate.
- Okinawa Goju Ryu-teknikken har rødder
helt tilbage til 1600-1700-tallet. Der er ikke
noget amerikansk og popsmart over den
form for karate – eller noget med spring
15 meter op i luften. Derimod er teknikken
forbundet med masser af hårdt arbejde.
- Og så er vi i øvrigt – som den eneste
karateklub i Viborg – medlemmer af Dansk
Karateforbund og Dansk Idræts Forbund,
føjer Michael Lange til.
Ikke for slagsbrødre
I samme åndedrag skynder chefinstruktøren sig at ramme en tyk pæl igennem alle
evt. fordomme om, at karate er en sport for
potentielle slagsbrødre.
- I de otte år, jeg var formand for karateklubben i Silkeborg, var der ikke en eneste
episode med medlemmer, der gjorde sig
uheldigt bemærket i nattelivet. Og dét tror
jeg bl. a. kan tilskrives den disciplin og
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selvbeherskelse, som også er en vigtig del
af karatesporten.
- Selvfølgelig er der plads til, at man som
dreng kan få brændt noget krudt af i træningslokalet. Men hvis man bare er ude på
at slås – så kører man garanteret ret hurtigt
træt i træningen.
- At lære Okinawa Goju Ryu-karate er i realiteten som at være i en god gammeldags
mesterlære. Det er en proces, der kræver
stor tålmodighed, og først når man behersker teknikken til noget nær perfektion, er
man klar til evt. at komme i kamp, understreger Michael Lange.
Aldersgrænse: 15 år
I Viborg Karate Klub håber man naturligvis
på, at flytningen fra Hald Ege til Houlkær
vil resultere i en vis tilgang af nye medlemmer fra området ”øst for søerne”.
Klubben har op til sæsonstarten fået lov
til at lægge præsentationsfoldere ud i en
række af de lokale butikker, og de første
par interesserede Houlkær-ungersvende
har da også allerede indfundet sig for at
snuse lidt til karatesporten.
Minimums-aldersgrænsen for at være med
er 15 år, men i øvrigt kan nye medlemmer
træne gratis med de første par gange – og
derigennem få et mere præcist indtryk af,
om karatesporten overhovedet er noget for
dem.
Yderligere oplysninger om den nye karateklub i Houlkær kan findes på klubbens
hjemmeside www.karateviborg.dk

AKTUELT I OMRÅDET

Endnu et lokalt baskettalent på
landsholdet
Kristina Lund (15) debuterede på pigelandsholdet under turnering i Sverige
Målt på antallet af udøvere er basketballsporten stadig ”kun” en forholdsvis lille
idræt i Houlkær-området, men målt på
antallet af ungdomslandsholdsspillere – ja,
så er basketball så ubetinget den dominerende, lokale sportsgren.

Klubkammeraterne, Victor Mikkelsen og
Sebastian Åris, har allerede i et stykke tid
været inden for i landsholdsvarmen på
hhv. U14- og U15-landsholdet, og som
det seneste skud på stammen har 15-årige
Kristina Lund netop fået sin debut på det
danske pigelandshold.

Kristina Lund med trøje nummer 10 i kamp for Danmark ved fire-nationers turneringen i
Sverige.
15
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Egentlig var det uden de store forhåndsforhåbninger, Kristina først i august tog af
sted til træningssamling med landsholdet.
- Jeg fulgtes med et par basketball-veninder fra Århus og betragtede som udgangspunkt bare træningslejren som en fed
bonus-oplevelse, fortæller den nybagte
landsholdsspiller, som i det daglige går på
Overlund Skole.
Blandt i alt 36 landsholdskandidater endte
Kristina Lund ikke desto mindre med at
være blandt de 14, der blev udtaget til sensommerens internationale fire nationersturnering i Högernäs i Sverige.
Her var hun - som debutant - oversidder i
den første kamp, hvor danskerne måtte se
sig slået af forhåndsfavoritterne fra Tyskland.
Til gengæld kom Kristina Lund på banen
– og markerede sig oven i købet med en
enkelt scoring - i nederlaget mod Holland,
og som afslutning på fire-nationers turneringen kunne det unge HIF-talent sammen
med holdkammeraterne glæde sig over en
sejr over turneringsværterne fra Sverige.
- Alt i alt levede weekenden helt op til
mine forventninger, og i betragtning af at
det var første gang, jeg var med, synes jeg
faktisk, jeg fik pænt med spilletid, vurderer
landsholdsdebutanten, der trods sin unge
alder allerede kan se tilbage på syv sæsoner
som basketball-spiller.
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De første fem sæsoner spillede hun på et
drengehold – sammen med bl. a. landsholdskollegaen Sebastian Åris.
De seneste par sæsoner har Kristina Lund
– som den absolut yngste – optrådt på
Viborg Baskets dameseniorhold, men skal
hun i længden bevare sin landsholdsstatus,
kan det før eller siden blive nødvendigt for
Kristina at skifte klub.
- Jeg talte lidt med landstræneren om dét
under firkants-turneringen i Sverige. Hun
ser gerne, at jeg kommer til at spille på et
hold på et lidt højere niveau, men i mit tilfælde vil det betyde, at jeg skal finde en
klub i Århus, og dét er jeg måske ikke helt
parat til endnu.
- I hvert fald er det noget, som jeg lige er
nødt til at overveje en ekstra gang, lyder
det snusfornuftigt fra HIF Baskets seneste
landsholdsspiller.
Under alle omstændigheder har landsholdsoplevelsen i Sverige blot været med til
at give Kristina Lund yderligere appetit på
basketball-livet.
- Jeg har også gået til håndbold og svømning, men basketball er nu engang sjovest.
- Og så er da for resten også en masse rare
mennesker i basket-afdelingen i Houlkær,
som jeg trives rigtig godt sammen med, tilføjer Kristina Lund.

INITIATIVGRUPPEN HOULKÆR

Åbne institutioner
– med fokus på landbrug
Initiativgruppen Houlkær arrangerer dobbeltbesøg på landbrugsskolen
og hos LandboMidtØst
Omkring et halvt hundrede nysgerrige takkede ”Ja”, da Initiativgruppen Houlkær i
efteråret 2009 inviterede lokalbefolkningen
med på besøg hos Hedeselskabet og Retten
i Viborg.
Opmuntret af denne succes forsøger Initiativgruppen sig onsdag 22. september med
endnu et dobbelt-arrangement under fællestitlen: Åbne institutioner.
Denne gang er der truffet aftale om, at
interesserede ”øst for søerne” - på én og
samme aften – kan få mulighed for at
besøge både Asmildkloster Landbrugsskole
og Landbo Midts netop udvidede rådgivningscenter nord for Randersvej.

Grønne kraftcentre
Asmildkloster Landbrugsskole blev indviet 31. oktober 1908. Ved skolestart var
der 72 elever fordelt på to mands værelser, og siden er skolen vokset støt – både
areal- og elevmæssigt. Allerede i 1920 rundede skolen 100 elever, og i dag undervises
der på Asmildkloster Landbrugsskole ca.
250 elever på årsbasis. Herudover kommer
diverse kurser for landmænd, virksomheder
i den grønne sektor m.m.
Landbo Midts rådgivningscenter umiddelbart nord for landbrugsskolen er resultatet
af en større midtjysk landbofusion, som
omfatter Landbo Midt, Kronjysk Landbo-

Asmildkloster Landbrugsskole er ikke bleg for at betegne sig selv som ”Danmarks førende
landbrugsskole”. Elevtallet ligger i omegnen af 250 på årsbasis og har været støt stigende
gennem årene.
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forening, Århus-Hadsten Landboforening,
Østjydsk Familielandbrug, Søhøjlandets
Landboforening og Familielandbruget i Gl.
Viborg Amt.
Tilsammen tæller de seks foreninger
omkring 8000 medlemmer, som i fremtiden
kan se frem til at blive betjent fra to fælles
rådgivningscentre: et splinternyt center
i Søften i Favrskov Kommune og så det
netop udvidede landbocenter på bakken
”øst for søerne” i Viborg.
Rundvisning i to hold
Arrangementet 22. september afvikles efter
samme samme koncept, som da lokal-

befolkningen besøgte Hedeselskabet og
Retten i Viborg i efteråret 2009. D.v.s. at
deltagerne fra start deles op i to hold, som
på skift bliver vist rundt i de to institutioner.
Rundvisningerne starter kl. 19 og udgår fra
Landbo Midts parkeringsplads.
Bysbørn, som gerne vil benytte sig af lejligheden til at se, hvad der foregår ”indenfor
dørene” på landbrugsskolen og i Landbo
Midt-hovedkvarteret, bedes senest en
uge inden dobbeltarrangentet forhåndstilmelde sig på Houlkær Bibliotek på tlf.
87873460 eller på e-mail-adressen
houlkaerbibliotek@viborg.dk

LandboMidtØsts rådgivningscenter ”øst for søerne” i Viborg har netop været igennem en
større udvidelses- og ombygningsfase, så centret nu skulle være klar til at betjene landbokunderne i et stort geografisk opland.
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Hvad jeg læste i min sommerferie
på godt og ondt
Scarpetta af Patricia D. Cornwell
Ovenstående forfatter bærer skylden for, at
jeg den dag i dag er inkarneret krimifan.
Omdrejningspunktet i serien er den intelligente, selvstændige og stærke retsmediciner
Kay Scarpetta, der sammen med politimanden Pete Marino, den lesbiske niece
Lucy og kæresten Benton opklarer mord
rundt om i USA. I ’Scarpetta’ samles hele
holdet om mordet på en kvindelig dværg.
Mange forfattere bliver bedre for hver
udgivelse. Det samme kan man desværre
ikke sige om Patricia D. Cornwell. Men de
første i serien er absolut værd at læse.
Mary Willis Walker og Kathy Reichs er gode
alternativer til Patricia D. Cornwell.

Alt dødt af John Connolly
Jeg har aldrig tidligere læst noget af denne
forfatter, men da jeg så, at han blev sammenlignet med James Patterson og anbefalet af Michael Connelly, måtte jeg læse
den. Er man til krimier med udpenslende
detaljer fra makabre mord, og hvor der i
selv de mest livstruende situationer er
plads til en flabet bemærkning fra den
mandlige hovedperson, så er ’Alt er dødt’
et godt valg. Hovedpersonen mister sin
kone og lille datter, da en seriemorder
bryder ind i deres hus og torturerer dem til
døde. Resten af bogen beskriver hans jagt
på morderen – the Travelling man. Meget
uhyggelig og lidt for voldelig for mig.
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Alternativt til Connolly er James Patterson
og Karin Slaughter.
Vejen af Cormac McCarthy
I ’Vejen’ skræmmes du ikke af psykopatiske
seriemordere, men af en mulig fremtid for
hele jordens befolkning. Handlingen foregår engang i fremtidens USA. Aske daler
ned fra himlen, dækker for solen og efterlader jorden kold og gold. En far og hans
søn forsøger at overleve i dette mareridt af
en virkelighed. De leder efter mad i forladte
huse, mens de holder udkig efter kannibalistiske bander. Der er ikke meget håb om en
fremtid i denne bog. Den er dyster, melankolsk og barsk i sin beskrivelse af en fremtid, hvor døden virker mere fristende end
livet. Du skal læse denne bog, fordi den
kryber ind under huden og i modsætning
til så mange andre bøger, ikke forsvinder
fra dine tanker, når sidste side er læst.

Har du mod på flere bøger, der sætter sig
i dit hjerte og som du ikke kan lægge fra
dig, selvom den er læst, så kast dig ud i:
Den anden hånd af Chris Cleave om
den nigerianske pige, Lille Bi, der flygter
til England. Ved en fejl lukkes hun ud af
asylcentret. Med sig har hun et kørekort,
fundet på en strand i Nigeria. Hun opsøger kørekortets ejer, hvilket får store konsekvenser for ham selv, hans lille familie og
Lille Bi.
Et glas mælk, tak af Herbjørg Wasmo en
uhyggelig, tragisk og frygtelig bog om sexslaver. En naiv, russisk pige på blot 15 år
narres til Stockholm. Det bliver starten på
et ubegribeligt mareridt for den unge pige.

Bogbyttedag på Houlkær Bibliotek
Hvis man ikke nødvendigvis mener, at en bog skal være nyudgivet for at være interessant, så kan man glæde sig til næste Bogbyttedag, som holdes lørdag d. 27. november
kl. 10.00 – 13.30.
Konceptet er det sædvanlige, at man kan aflevere de bøger, som man ikke længere
ønsker at have stående på sin reol. Bøgerne kan løbende afleveres på biblioteket, når det
passer sig eller på selve dagen.
På Bogbyttedagen er alle velkomne til gratis at hente bøger til eget forbrug.
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Nyt fra Houlkærskolen
Et nyt skoleår er begyndt. Første skoledag
blev traditionen tro markeret med bl.a.
fællestime i Gøgereden. Nye elever til 0.
årgang blev budt velkommen midt på formiddagen.
Vi har ved skoleårets start 623 elever fordelt på 28 klasser.
Der blev også budt velkommen til eleverne
i læsecentret. Her er 24 elever fra kommunens skoler på et kursus af 6-7 ugers
varighed, hvor der er fokus på læse-/stavefærdighederne.
Personalemæssigt blev der budt velkommen til 2 nye lærere, som skal undervise i
indskolingen og på mellemtrinnet.
Før sommerferien blev afdelingsleder Jeannette Enevoldsen udnævnt til skoleleder på
Møldrup skole. Vi har derfor opslået den
ledige stilling, som vi forventer besat pr. 1.
november 2010.

Tirsdag d. 10. august havde skolen besøg
af Martin Guld Fotografi, som tog et fælles
billede af alle skolens elever samt personale. Billedet ophænges i gangarealet ved
hovedindgangen.
Skolen har fotografering af elever og personale hvert 2. år, og i år har vi lavet aftale med Martin Guld Fotografi fra d. 4.-8.
oktober 2010.
De første måneder af skoleåret afholdes
forældremøder på de enkelte årgange.
Senere på året afholdes forældresamtaler.
Der afholdes som minimum 1 forældremøde og 2 forældresamtaler pr. år.
Skolen har gennem årene stået for at
arrangere Houlkærløbet. I år afholdes løbet
den 26. august med start ved hallen. Løbet
har normalt 600-700 deltagere.
Ole Birch,
Skoleleder

Den nye skolebestyrelse har det første møde
i skoleåret om kort tid. Bestyrelsen skal på
det første møde bl.a. vedtage en forretningsorden, som skal være styrende for den
måde bestyrelsesarbejdet skal foregå på.
I øjeblikket planlægges en temauge, som
skal afholdes i ugen op til efterårsferien.
Temaugen skal have en fælles overskrift
”Byen”. I løbet af ugen sættes fokus på,
hvordan en by, som f.eks. Viborg fungerer.
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Unge fodboldspillere førte sig frem
i Nørhalne
Cirka 40 spillere og otte trænere fra Houlkær IFs ungdomsafdeling har – som det
efterhånden er blevet tradition i klubben –
været af sted til Nørhalne Cup i det nordjyske.
Spillere og ledere var under opholdet indkvarteret på skoler i lokalområdet, og programmet bød ikke udelukkende på fodbold.
Imellem kampene var der også indlagt et
besøg i det nærliggende Fårup Sommerland, og det var – ikke helt uventet – et
”hit” blandt de unge Houlkær-spillere.
På fodboldbanerne i Nørhalne, Aabybro og
omegn var Houlkær IFs fodboldafdeling
repræsenteret af et U10-, et U11- og et
U13-hold.
Bedst gik det for U10-holdet, som nåede
helt frem til finalen, inden de efterhånden
godt trætte Houlkær-drenge måtte se sig
slået med 7-2 af et stærkt hollandsk hold
fra Rotterdam.
På vejen til finalen blev det til sejre over
TST, Bagværd, SVIF og KB91, og finalepladsen blev definitivt sikret med en sejr på
5-3 over et engelsk hold, der ellers havde
imponeret undervejs i turneringen.
I alt stillede 20 hold op i U10-rækken ved
Nørhalne Cup’en.
På den baggrund må det da vist siges at
være flot præsteret at kunne vende hjem til
Houlkær med sølvmedaljer.

U10-træner i Houlkær IFs børnefodboldafdeling, Chris Stenskrog, bad forud for Nør22

halne Cup’en sine spillere skrive dagbog
om deres oplevelser under stævnet i det
nordjyske. Det kom der en række fornøjelige stævne-referater ud af – som f. eks.
denne situationsrapport fra Andreas Skov
Hansen:
Ingen mumier i Aabybro
For andet år i træk var jeg med mit fodboldhold til Nørhalne Cup. Vi skulle sove
med vores trænere i et klasseværelse i
Aabybro. Det var onsdag aften, da vi kom
derop. Da vi havde pakket ud, legede vi på
gangene med vores lommelygter. Vi legede
også gemmeleg en aften, og selv om vi kun
havde et klasseværelse at gemme os i, var
det alligevel rigtig sjovt.
Om aftenen havde vi en halv time til at
ligge og snakke i, inden vi skulle sove.
Emnerne var for eksempel pinlige ting, vi
havde oplevet. Jeg synes, det var rigtig
hyggeligt at sove sammen med mine fodboldkammerater. Vi sov også med nogle
rundboldbat, hvis der nu skulle komme
nogle mumier om natten. Vi vidste selvfølgelig godt, at de ikke ville komme.
Om fredagen havde vi ingen kampe. Da
skulle vi nemlig i Fårup Sommerland. Det
var rigtig sjovt derude. Vi prøvede meget
”Falken”. Jeg prøvede den syv gange. Nicolai og jeg prøvede at sidde i den bageste
vogn. Det var som om, den ikke kørte på
skinnerne, men bare fløj rundt i luften. En
sjov ting var også ”Lynet”. Det starter med,
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at den kører lige så stille ud, og så giver
det et sæt i én, og så kører man bare lynhurtigt af sted. Vi prøvede også træstammerne, hvor vi sad rigtig mange deri. Det
var Benjamin, Gry, Johan, Nicolai, David og
jeg. Gry skulle sidde forrest og blev derfor
rigtig våd.
I vores gruppespil gik det godt. Vi havde
vundet 6-1 over TST. Vi havde også vundet
den anden kamp mod Bagsværd 11-1. Der
var også et hold, der havde trukket sig,
så den vandt vi automatisk 3-0. Vi vandt
2-1 over SVIF. Det var et godt hold. Deres
nr. 17 var en rigtig god spiller. Han kunne
kaste lange indkast og løbe hurtigt. Men vi
vandt alligevel over holdet, fordi vi kæmpede godt. Vi skulle også møde KB91. Det
var en dramatisk kamp. Der lavede vi tre
mål, et selvmål og vores målmand forstuvede foden, og de andre fik et gult kort.
Bagefter havde vi det lidt svært, for vores
målmand var skadet. Vi havde selvfølgelig

én mere, der kunne stå på mål. Jeg sad over
i den næste kamp mod et hold fra England.
De andre sagde, at de var gode. Alligevel
havde vi vundet 5-3. Vi havde nu vundet
alle vores kampe og skulle i den sidste
kamp møde Rotterdam. Vi tabte 7-2 og må
nøjes med sølv. Sølv var også fint, for det
var ud af 20 hold.
Vi skulle gå over til en hal og få pokalen
og medaljerne. Vores forældre tog mange
billeder af os. Jeg synes, det havde været
en rigtig god turnering med et godt venskab med mine fodboldkammerater. Det,
jeg allerbedst kunne lide, var følelsen af
at vinde kampene, at lege hele dagen med
mine venner på skolen, og at vi virkelig
kom på andenpladsen ud af 20 hold. Det,
jeg ikke kunne lide, var, at der ikke var så
godt pålæg at smøre på sin mad. Der var
f.eks. noget usundt, rødt spegepølse. Jeg
glæder mig allerede til, at vi skal til en fodboldturnering næste år.

I konkurrence med ikke
færre end 19 hold fra indog udland opnåede Houlkær IFs U10-mandskab en
fornem andenplads i årets
Nørhalne Cup.
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Så er startskuddet gået for en ny kanon
sæson i Houlkær Linedance Club
Vi starter den 24. august i Houlkærhallen, men hvis du læser dette efter den 24. august, og
har lyst til at være med, kan du sagtens nå det endnu. Mød endelig op, der er plads til alle.
Line (udtales lajn) dance er en dans, der foregår på Lines (Linjer). En af fordelene ved Linedance er, at man ikke har en dansepartner. Man møder op, stiller sig på Lines, og dansen
starter. Hver dans består af nogle trinkombinationer, som læres udenad og gentages igennem hele musikstykket. Vi danser mest til countrymusik, men enkelte ”moderne” kan også
snige sig ind. Du behøver hverken cowboyhat eller cowboystøvler for at danse Linedance.
Kl. 18:00
Kl. 19:00
Kl. 20:00
Kl. 21:00

2 års
Begyndere
Øvede
Let øvede

Husk skiftesko!
Vi håber, vi ses. YEAHA
Hanne Stensig
www.lineogsquaredance.dk

Badmintonafdelingen for 2010/2011
Afdelingens vinterprogram er nu udarbejdet. Desværre kan afdelingen ikke gøre brug af
Astro Center, der er inddraget til andre formål. Det får indflydelse på børn/unge samt
motionisters muligheder for at spille badminton. Til gengæld har vi fået Gymnasiehallen om
torsdagen fra kl. 20-22, det kan børn/unge bare ikke bruge til noget.
På afdelingens årsmøde den 17. marts blev følgende aftalt. Der tilmeldes 2 turneringshold
for seniorer, 1 herrehold (4 herrer), 1 herre/damehold (4 herrer og 2 damer). Det blev endvidere aftalt, at der reserveres 3 lørdage, hvor begge hold afvikler hjemmekampe. De resterende hjemmekampe afvikles på træningsaftener - der som hidtil er onsdag aften.
Når alle kampdatoer er kendt - medio oktober - laves der en oversigt, hvor man skriver sig
på ud for de kampe, man kan deltage i, og som så er bindende. Hvis man bliver forhindret
finder man selv en afløser.
Anders E. Larsen
24

HOULKÆR KIRKE

Barselsorlov
Undertegnede holder barselsorlov fra og med fredag den 22. oktober og ca. tre måneder
frem. I den periode vil mit arbejde blive varetaget af en vikar, som endnu ikke er udpeget.
Derfor er der foreløbig blot anført N.N. i gudstjenestelisten.
Sognepræst Karsten Høgild

Arrangementer
Sogneeftermiddage
Torsdag den 16. september kl. 14.30
v/ Viborgs borgmester Søren Pape.
Hvad gør Viborg kommune for at skabe gode vilkår for pensionisterne i kommunen?
Torsdag den 28. oktober kl. 14.30
v/ Karen Kristensen fra afdeling Birken, på Plejehjemmet Kildehaven.
Karen vil fortælle om dagliglivet på plejehjemmet med de mange positive oplevelser som det
indebærer at have sin daglige gang der.
Torsdag den 18. november kl. 14.30
v/ Bjarne Nielsen Brovst: ”Jysk humor fra Aakjær til Hausgaard via Brovst”
Bjarne Nielsen Brovst er kendt for sit folkelige forfatterskab, hvad enten det er romaner,
digte, fortællinger, biografier eller løgnehistorier. Han må betragtes som en klassisk højskolemand, der hylder fortællingen. Med sit foredrag ”Jysk humor fra Aakjær til Hausgaard via
Brovst” gør han gældende, at det skal tages ganske bogstaveligt, at den jyske humor går via
Brovst. Med udgangspunkt i 1950'ernes Brovst fortæller Bjarne Nielsen Brovst om originaler
og sære skikkelser.

Sogneaftener
Torsdag den 14. oktober kl. 19.00 (bemærk tidspunktet!)
Film-aften ”Som i himlen”. Filmen ”Som i himlen” handler om Daniel Daréus – en dirigent
i verdensklasse. En dag beslutter Daniel sig pludselig for at trække sig tilbage fra musikscenen, og slå sig ned i sin barndomsby i det nordlige Sverige.
Dette opdager det lokale kirkekor, og det beslutter sig for at lokke det musikalske geni til
at kigge forbi til en af deres øveaftener. Det får konsekvenser, ikke blot for det hurtigt voksende kor, men bestemt også for Daniel. En følsom film, som på overfladen rummer mange
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hverdagsemner, og som under overfladen byder på meget mere.
Efter filmen der varer ca 2 timer og er en debatfil er der lidt til ganen og tid til at drøfte
filmen.

Torsdag 23.sept. 19.30 i Søndermarkskirken:
"Grundtvig og Kierkegaard - dengang og nu."
Ved cand.theol.,ph.d. Anders Holm,Københavns Universitet.
Grundtvig og Kierkegaard er blevet betragtet som hinandens modsætninger. Anders Holm
fortæller, hvordan de to så på hinanden og talte om hinanden. Mærkeligt at man midt i al
deres kritik også finder fascination, beundring.
Fælles aften for Viborgs 6 bysogne.
Torsdag den 11. november kl. 19.30
v/ Ole Hartling: ”Om Sundhed og sundhedisme.”
Alle ved, at sundhed er en uvurderlig tilstand, og derfor skal den bevares for enhver pris koste hvad det vil. overdreven dyrkelse af sundhed kan blive en ”isme” - sundhedisme. Og
ismer går som bekendt uden for deres videnskabelige grundlag og går ud over mennesker
og medmenneskeligheden.
Foredraget rejser spørgsmålet: om det er sådan, at jo sikrere, vi arbejder på at blive, des mere
vokser utrygheden? Sundhedisme har en religiøs dimension, hvor sygdom væves sammen
med skyld, synd og straf, og mennesker bliver ofre, hvis deres livsstil og adfærd opleves
forkastelig.
Ole Hartling er overlæge og tidligere formand for Etisk Råd. Kendt som en aktiv debattør i
etiske spørgsmål.

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 efteråret.
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: den 7. september, 5. oktober, 2. november, 7. december kl. 14.00
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Middag på tværs
Har du lyst til at møde mennesker med en anden kulturel baggrund, så er ”Middag på
tværs” noget for dig. Houlkær kirke er vært for et åbent fællesskab på tværs af alder, hudfarve, nationalitet, religion og sprog.
Vi begynder hver gang med at spise sammen – og alle, der har mulighed for det, opfordres
til at tage en ret mad med, så vi kan dække bord med mad fra det internationale køkken.
Næste gang vil være fredag den 1. oktober kl. 18.00, hvor vi blandt andet skal drøfte
”Middag på tværs’” mulige fremtid.

Spaghettigudstjeneste
”Spaghettigudstjeneste” er en mini-gudstjeneste på 30 minutter tilrettelagt for børn i alderen 3-6 år. Vi skal sammen gå på opdagelse
- i kirken. Hvad er den for et underligt hus?
- i Bibelen. Hvad er det for nogle spændende historier om Gud og os mennesker?
Vi synger, be’r, hører historier, dramatiserer og sanser.
Det skal også være hyggeligt at gå i kirke! Derfor spiser vi sammen efter mini-gudstjenesten
- 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Vi håber på at se jer – børn, forældre, søskende og bedsteforældre – alle er velkomne!
Datoer i efteråret:
den 8. september kl. 17.00 v/Karsten Høgild
den 3. november kl. 17.00 v/ NN.

Ungdomsgudstjeneste
Onsdag d. 29. september kl. 19.00
holder vi ungdomsgudstjeneste. Orgelmusikken viger pladsen for rytmiske instrumenter –
præstens prædiken viger for dialog, spørgsmål, billeder og drama.
Kirkens traditionelle, gamle sprog gøres mere nutidigt.
Målgruppen vil være unge fra 13+, men alle er naturligvis velkomne. Efter gudstjenesten
er der en let forfriskning.
Karsten Høgild.
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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
forskelligt 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. dukketeater.
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

Koncerter
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.
Søndag den 24. oktober kl. 19.00
Danse- og musikgruppen ”Pribuzhie” fra Hviderusland
Kor - koncert i kirken efterfulgt af dans, sang og musik i
gymnasiets store sal
Lørdag den 27. november kl. 16.00
Adventskoncert med Viborg Musikskoles strygerensemble
under ledelse af Anna Binkova.
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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 livsnødvendige 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, kærtegnene, 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

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
De næste gange er: den 27. august, den 24. september, den 29. oktober
samt den 26. november
Efter morgensangen i kirken synger vi årstidens sange fra højskolesangbogen
efter forslag fra de fremmødte.
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Åben Familie
Mødes hver anden fredag kl. 18.30 - 21.30 til fællesspisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og næste gang vil være
den 10. september, den 24. september, den 8. oktober, den 22. oktober, den 5. november
og så fremdeles.
Hvis I vil køre med kirkebussen om aftenen så husk endelig tilmelding til Sognemedhjælper
Tove Kallestrups telefon, senest på selve dagen inden kl. 12.00 - tlf: 20861158
Prisen for aftensmad er kr. 30,-

Høstgudstjeneste
Søndag den 19. september kl. 10.30 holder
vi Høstgudstjeneste – særligt tilrettelagt
for børn.
Vi siger Gud tak for alle de gode gaver, som
Han giver os.
Tag gerne frugt og grøntsager med, som
børnene kan bære ind i kirken og efterfølgende sælge ved kirkekaffen efter gudstjenesten. Overskuddet går til fattige og
udsatte mennesker.

Alle Helgens søndag
Den 7. november er en anledning til at
mindes dem, vi har mistet i årets løb.
Ved gudstjenesten kl. 10.30 læses navnene
på alle, der er døde i Houlkær sogn i det
forgangne år.
Kl. 14.00 afholdes en særlig gudstjeneste
for familier, der har mistet børn og unge.
Det sker i samarbejde med de to landsforeninger, som støtter forældre, der har
mistet børn.
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September

Søndag den 31. kl. 10.30
NN.

Søndag den 12. kl. 10.30
Karsten Høgild

November

Søndag den 5. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 19. kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Karsten Høgild
Søndag den 26. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 7.
Alle Helgen
kl. 10.30
NN samt Lotte Martin Jensen
kl. 14.00
Lotte Martin Jensen
Søndag den 14. kl. 10.30
NN

Oktober

Søndag den 3. kl. 10.30
Kirsten Greve

Søndag den 21. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 10. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 28. kl. 10.30
Afslutning med mini – konfirmanderne.
NN.

Søndag den 17. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 24. 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: Ingrid Malmgren, tlf: 8667 1519
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DET SKER...
7/9
kl. 14.00
8/9
kl. 17.00
16/9 kl. 14.30
19/9 kl. 10.30
22/9 kl. 19.00
		
24/9 kl. 18.30
26/9 kl. 19.30
29/9 kl. 19.00
1/10 kl. 18.00
5/10 kl. 14.00
14/10 kl. 19.00
22/10 kl. 18.30
24/10 kl. 19.00
28/10 kl. 14.30
2/11 kl. 14.00
3/11 kl. 17.00
5/11 kl. 18.30
7/11 kl. 10.30
11/11 kl. 19.30
18/11 kl. 14.30
19/11 kl. 18.30
27/11 kl. 10.00
27/11 kl. 16.00
7/12 kl. 14.00
8/12 kl. 19.30

Studiekreds, Kirken
Spaghettigudstjeneste, Kirken
Eftermiddagsmøde, Viborgs borgmester, Kirken
Høstgudstjeneste, Kirken
Besøg på Asmildkloster Landbrugsskole og hos LandboMidtØst.
Mødested: P-pladsen mellem de to institutioner. Arr. Initiativgruppen Houlkær.
Åben fam. Kirken
Koncert, Kirken
Ungdomsgudstjeneste, Kirken
Middag på Tværs, Kirken
Studiekreds, Kirken
Filmaften, Kirken
Åben fam. Kirken
Korkoncert, Kirken
Eftermiddagsmøde "Om plejehjemmet Kildehaven", Kirken
Studiekreds, Kirken
Spaghettigudstjeneste, Kirken
Åben familie, Kirken
"Alle Helgens søndag" Kirken
Sogneaften, "Om sundhed og sundhedisme", Kirken
Eftermiddagsmøde," Om jysk humor"
Åben fam. Kirken
Bogbyttedag , Houlkær Bibliotek
Adventskoncert
Studiekreds, Kirken
"De ni læsninger" Kirken - nærmere i næste nr.

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
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