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Ny Houlkær-bager
har fået varm velkomst
Nu venter han bare på, at Houlkær-borgerne også går til angreb på kagesortimentet
Der bor en bager… på Odshøjvej.
1. juli åbnede bagermester Kaj Antonsen
bageri i den tidligere Shell-tank ved Houlkær-centeret, og foreløbig har han ikke
haft grund til at fortryde, at han efter 18
år i Skals har valgt at tage springet til den
østlige udkant af Viborg.

- Velkomsten i Houlkær har været helt
overvældende. Lige fra den første dag er vi
blevet taget utroligt godt imod, og hverken i byggeperioden eller efterfølgende har
vi oplevet noget som helst negativt i form
af hærværk eller lignende, fastslår den nye
Houlkær-bager.

Majbritt og Kaj Antonsen har foreløbig kun haft grund til at være tilfredse med den modtagelse, de har fået som nyt bagerpar i Houlkær.
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Siden han i marts købte ejendommen af
Bachgruppen, har Kaj Antonsen bygget
cirka 70 kvadratmeter til, så han nu i alt har
næsten 250 kvadratmeter at boltre sig på.
Helt bevidst valgte Kaj og Majbritt Antonsen at åbne deres nye butik på et tidspunkt,
da mange af deres potentielle kunder måtte
formodes at være bortrejst på ferie.
På den måde har indehavere og medarbejdere i ro og mag kunnet justere arbejdsrutinerne og finde sig tilpas i de nye
omgivelser.
- Men nu føler vi efterhånden, vi er ved
at være helt klar til at servicere Houlkærborgerne, erklærer Kaj Antonsen med overbevisning i stemmen.
Bemandingen i bageriet består indtil videre
af fem medarbejdere, som stort set alle er
flyttet med fra Skals, og også blandt de
seks faste ekspedienter i butikken er der
flere gengangere fra Skals-tiden.
Til gengæld kan det allerede nu konstateres, at efterspørgslen efter kager og bagerbrød i Houlkær er væsentligt forskellig fra,
hvad Kaj Antonsen og hans medarbejdere
har været vant til i deres tidligere virke.
- Tendensen er helt klart, at kunderne i
Houlkær køber mere groft – og dét uanset,
om vi snakker brød eller frokostboller.
- Til gengæld er de endnu ikke for alvor
gået til angreb på kagesortimentet. Men

det kan selvfølgelig også have noget med
årstiden at gøre, konstaterer den nye Houlkær-bagermester ved nærmere eftertanke.
Mens han i Skals drev døgnbutik sideløbende med bagerforretningen, har han i
Houlkær valgt udelukkende at koncentrere
sig om brødsalget.
Det har resulteret i, hvad en gennemsnitsdansker garanteret vil betegne som lidt mere
”humane” arbejdstider, men stadigvæk
opererer Kaj Antonsen med en arbejdsuge
på syv dage – året rundt. Og han beklager
sig ikke engang over ikke at kunne afse tid
til at tage af sted på sommerferie…..
- Min kone tager ind imellem af sted
sammen med et eller flere af vore fire børn
– og her i august har hun f. eks. planlagt
en tur til Paris sammen med vores datter,
der læser til jordemoder.
- Men selv ærgrer jeg mig ikke over at
måtte blive hjemme. Jeg glæder mig i
stedet over at være et af de heldige mennesker, der åbenbart havnede på den helt
rigtige hylde, da jeg i sin tid valgte erhverv,
bemærker Kaj Antonsen.
Udenfor arbejdstiden holder Kaj og Majbritt Antonsen til i Lyngsø, hvor de netop
har købt hus efter i 18 år have boet i lejlighed oven på butikken i Skals.
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Åbne institutioner
– krydret med temadage
Initiativgruppen sætter fokus på trafiksikkerhed og kriminalitetsforebyggelse
Når man kun har halvdelen af de penge til
rådighed, som man oprindelig havde håbet
på, griber det uundgåeligt forstyrrende ind
i planlægningen.
Og dét uanset om man er en familie, der
lægger ferieplaner, eller en paraplyorganisation, der gerne vil give bysbørnene et
bedre indblik i det lokale institutionsliv.
Initiativgruppen Houlkær havde – som
tidligere omtalt i Houlkær Nyt – søgt om
et kommunalt tilskud på 50.000 kroner i
2008.
Pengene skulle bl.a. gå til at dække institutionernes ekstraomkostninger i forbindelse
med et større ”Åbne institioner”-arrangement i efteråret, men da bevillingen fra
kommunens demokratiudvalg ”kun” endte
med at blive på 25.000 kroner, har arrangørerne været nødt til at tænke i lidt nye
baner.
I stedet for ét samlet åbent hus-arrangement i hele bydelen opererer Initiativgruppen nu med en række koordinerede,
enkeltstående åbent hus-aktiviteter, som
formentlig kommer til at strække sig over
det meste af vinterhalvåret.
- Vi havde satset på, at vi havde lidt mere
økonomi at lokke med, men når vi ikke har
dét, må vi erkende, at det kan være svært
at motivere områdets institutioner til at
holde åbent en fredag – uden for almindelig åbningstid.
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- Så hellere brede arrangementet ud, så
åbent hus-aktiviteterne nu i højere grad
kommer til at ligge, når det passer den
enkelte institution, vurderer Stig Jensen fra
Initiativgruppen.
Formålet med åbent hus-aktiviteterne
er bl.a. at ”udvikle demokratiet” og ”øge
sammenhængskraften i området”, og for
yderligere at give udviklingen et skub i den
retning har Initiativgruppen tænkt sig at
”krydre” projektet med to temadage: En
lørdag i september med fokus på trafiksikkerheden og en lørdag i oktober med
kriminalitets-forebyggelse som det gennemgående tema.
Trafik-arrangementet lørdag 27. september
tænkes afviklet hos Viborg Gymnasium og
HF under overskriften ”At færdes trygt og
sikkert på veje og stier i Houlkær, Overlund
og Asmild – og til og fra bydelen, når man
har brug for det”.
Civilingeniør Thorkild Vestergaard, Viborg
Kommune, har indvilget i at give en beskrivelse af den lokale trafiksituation – som
den tager sig ud fra et kommunalt synspunkt.
Overlæge Steffen Skov, Viborg Sygehus,
bidrager med et oplæg om de trafikskader,
han typisk oplever på skadestuen, og giver
et bud på, hvad den enkelte kan gøre for at
beskytte sig i trafikken.
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Og endelig er det lykkedes Initiativgruppen
Houlkær at få en aftale i stand med lektor
Harry Lahrmann, som med base på Aalborg
Universetscenter (AAU) er en af landets
førende trafikforskere.
Harry Lahrmann er bl.a. blevet bedt om at
svare på spørgsmålet: Hvad kan man gøre
for at forebygge i et byområde som Houlkær/Overlund, der er under stadig udbygning?
- Set under ét skulle temadagen gerne være
med til at skærpe de fremmødtes interesse
for trafikpolitik i almindelighed – og den
lokale trafiksituation i særdeleshed.
- Samtidig får vi forhåbentlig nogle nye –
og vægtige - argumenter, som vi i fremtiden
kan bruge, når vi diskuterer trafiksikkerhed
med embedsmændene og politikerne i

Viborg Kommune, påpeger Stig Jensen.
Oktoberarrangementet om kriminalitetsforebyggelse bliver afviklet over nogenlunde samme læst – nærmere bestemt
lørdag 25. oktober på Houlkærskolen.
Til at svare på spørgsmålet ”Hvorledes
forebygger vi kriminalitet i vores område”
har arrangørerne bl.a. inviteret Lars Rand
Jensen fra Det Kriminalpræventive Råd, og
han skal efter planen suppleres af oplægsholdere fra Forsikringsoplysningen og den
lokale SSP-organisation.
Begge temadage er berammet til at strække
sig over en formiddag. Det koster ikke noget
at deltage, og som en ekstra appetitvækker har Initiativgruppen tænkt sig at rundsende en flyer i lokalområdet – et par uger
inden trafik-temadagen på gymnasiet.

Ved en tidligere lejlighed diskuterer Civilingeniør Thorkild Vestergaard (nr. 2 fra venstre)
trafiksikkerhed med Jan Brink, Carsten Marcussen, Stig Jensen og Erik Overgaard Hansen.
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Sikke en dejlig skoledag
Houlkærskolens 30 års-jubilæum blev fejret med maner – og så endda på en lørdag
Der blev fægtet. Der blev kørt i spøgelsestog. Der blev balanceret. Der blev smadret
porcelæn. Og der blev spist kager i lange
baner.
I alle afkroge af Houlkærskolen sydede det
af aktivitet, da skolens 30 års jubilæum
lørdag 16. august blev fejret med en stor
sammenkomst for forældre, nuværende og
tidligere elever.
Hele ugen igennem havde eleverne i de
forskellige klynger forberedt sig på jubilæumsfestlighederne, og forældrene kvitterede ved i stort tal at møde frem og tage
del i aktiviteterne.

- Vores forhåndsforventning var, at vi incl.
eleverne ville kunne nå op på 1200-1300
jubilæumsgæster, og det kom vist også
nogenlunde til at holde stik.
- Mange tidligere elever har op til jubilæet
oprettet grupper på Facebook og planlagt
at mødes med deres gamle lærere, efter
at den officielle del af festlighederne var
overstået. Og alle skolens knap 70 ansatte
har på en eller anden måde været aktivt
involveret i arrangementet, fremhæver skoleinspektør Ole Birch.
Jubilæums-traditionen på Houlkærskolen blev grundlagt i forbindelse med 20

Et sikkert hit i forbindelse med jubilæumsdagen var spøgelsestoget i kælderen under ”Myretuen”. Inden passagererne kunne stige ombord, måtte de først stå i kø i adskillige minutter.
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års-jubilæet i 1998. Også dengang havde
arrangementet et mere uhøjtideligt skær
over sig, hvorimod 25 års-jubilæet i 2003 i
højere grad havde karakter af en ”voksenfest” med politikertaler og deslige.
- Planen er, at vi også fremover vil fejre
skolens fødselsdag med fem års intervaller
– og efter nogenlunde samme model som
i år. Næste gang, vi fejrer et mere traditionelt skolejubilæum, bliver sandsynligvis
i 2018, når skolen fylder 40 år, forudser Ole
Birch.
Umiddelbart kunne man måske nok forvente, at eleverne ville rynke på næsen af

at skulle i skole på en lørdag, men det lod
ingenlunde til at være tilfældet.
Både i klyngerne – og under den afsluttende, fælles sammenkomst i ”Grønnegården” – var det smilene og de glade grin, der
prægede billedet.
Og den ekstra skoledag, som eleverne måtte
stå op til i sensommeren, får de da også
godskrevet på et senere tidspunkt. Nærmere bestemt mandag 22. december, hvor
de ellers skulle have været i skole.
- Nu holder vi i stedet juleferie allerede fra
fredag 19. december. Dét, tror jeg i grunden ikke, der er ret mange, der er kede af,
vurderer skoleinspektør Ole Birch.

Fægtning på balancebom var bare et af dagens mange aktivitetstilbud rundt om i klyngerne.
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Houlkærskolen - en del af hverdagen
Ole Andreasen har haft sin gang på skolen i næsten halvdelen af dens levetid
Først gik de der selv som elever – og nu er
det deres børn, der har taget plads i klasselokalerne.
På den måde er Houlkærskolen - gennem
årene - blevet en central del af hverdagen
for stadig flere i lokalsamfundet.
En af dem er Ole Andreasen. Han tilhørte
det allerførste elevkuld, som i 1988 tog
den splinternye folkeskole på Skaldehøjvej
i besiddelse.

Siden har han gennem en halv snes år
fulgt datteren Louise gennem hendes skolegang på Houlkærskolen, og nu er det så
sønnen Lucas, som med jævne mellemrum
giver faderen et påskud for at at besøge sin
gamle folkeskole.
- Alt i alt har jeg efterhånden fulgt Houlkærskolen i næsten halvdelen af skolens
levetid. Og med en knægt i 2. klasse er
det da egentlig helt rart at tænke på, at

En familie med mange års tilknytning til Houlkærskolen:
Ole, Line, Louise og Lucas Andreasen.
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jeg formentlig har udsigt til at komme på
skolen i en syv-otte år endnu.
- Den dag, jeg ikke længere har tilknytning til Houlkærskolen, vil det på en eller
anden måde føles helt underligt, forudser
Ole Andreasen.
Som elev gik han kun på Houlkærskolen i
fire år – fra tredje til og med sjette klasse.
Derefter måtte han – ufrivilligt – flytte
tilbage til Overlund Skole igen, fordi det
daværende byråd midlertidigt satte en stopper for udbygningen af Houlkærskolen.
Ole Andreasen husker stadig tydeligt sit
møde med Houlkærskolen, som på dét
tidspunkt var en af de mest moderne folkeskoler i landet. Og en lille intim skole,
hvor alle kendte hinanden.
Derimod kan han dårligt huske, hvordan
han egentlig reagerede på nyheden om,
at han ikke kunne fortsætte på skolen i 7.
klasse.
- Blandt forældrene var der generelt stor
ophidselse over, at skoleudbygningen blev
sat i stå, men vi elever var nok på det tids-

punkt mere autoritetstro. Sådan var det
bare, og det affandt vi os med, erindrer Ole
Andreasen.
Hans gamle klasselærer, Torben Lund
Madsen, er i øvrigt en af de fire lærere,
der har været på Houlkærskolen igennem
alle 30 år. De øvrige tre er Anne Marie
Bøgh, Anne Margrethe Østergaard og Ulrik
Bøvling, og sidstnævnte kan stadig få et
helt drømmende udtryk i øjnene, når han
tænker tilbage på skolens første leveår.
- Specielt i de første år var Houlkærskolen en rigtig "hyggeskole", hvor eleverne tit
også kom efter skoletid for at dyrke idræt
eller læse lektier i fred og ro.
- Samtidig var det en utroligt kreativ skole,
hvor flere af vore temauger havde karakter
af de rene ”scoop”.
- I forhold til dengang kan man tydeligt
mærke, at økonomien er strammet til i
dag, og at spillerummet er blevet væsentligt mindre, konstaterer Ulrik Bøvling med
et lille hjertesuk.

Tandklinikken på Houlkærskolen var i
dagens anledning omdannet til fiskedam.
Og allerede efter en times intenst fiskeri
måtte tandlæge Jette Teglbjærg med
beklagelse meddele, ”at der ikke var flere
fisk at komme efter”.
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Anmeldelser
Er du interesseret i danmarkshistorie, og
kan du lide lange serier? Så er romanserien
Slægten noget for dig. Serien er udgivet af
Det historiske Hus i samarbejde med forlaget
Aschehoug. Planen er at udgive en række
romaner, der skildrer Danmarks historie fra
vikingetiden til 1900-tallet. Der er flere
forfattere tilknyttet projektet, men de skriver inden for bestemte rammer, så opbygningen af bøgerne er ens. F.eks. er der i
hvert bind en meget nødvendig slægtstavle
til at holde sammen på de mange personer.
Indtil videre er der udkommet 9 bind:
1. Helleberg, Maria: Den hellige Knud
2. Skipper, Majken Bloch: Gunhilds kamp
3. Skipper, Majken Bloch:
Flaget fra himlen
4. Skipper, Majken Bloch:
De sammensvorne
5. Clod Pedersen, Susanne: Klosterbarnet
6. Clod Pedersen, Susanne: Ravnens år
7. Johannessen, Kåre: Blodsbånd
8. Skipper, Majken Bloch:
Rejsen mod vest
9. Johannessen, Kåre: Vredens dag

Hovedpersonerne er medlemmer af den
fiktive slægt Dane, med hjemsæde på det
ligeledes fiktive Daneborg på Fyn. Den
første i slægten, Valdemar Dane, har svoret
troskab til Knud den Hellige, og denne troskabsed går i arv til efterkommerne, så de
altid er forpligtet til at støtte den til enhver
tid regerende konge. Det er fortælleteknisk
ganske smart, så er hovedpersonerne i de
enkelte bind altid tæt på kongemagten,
og faktuelle personer og begivenheder kan
blandes med fiktion.
Serien virker stort set troværdig mht historisk korrekthed. Jeg må dog indrømme at
jeg var lidt skeptisk overfor krigerkvinden
Gunhild Dane i bind 2 (tidlig middelalder). Det er i hvert fald atypisk for tiden, at
en kvinde kunne få den rolle. Der er også
nogle fejl i småtingsafdelingen, f.eks. i bind
8, hvor det er en smule komisk, at kong
Hans spiser kartofler før Magnus Dane
følger Christoffer Columbus til Amerika!
Men i det store og hele giver serien et godt
billede af forholdende i Danmark, især i
magtens korridorer.
I det foreløbig sidste bind, som er et at de
mere velskrevne, kommer Esben Dane i en
alvorlig konflikt i forhold til sin troskabsed,
da han skal bestemme sig for om han vil
følge den reformvenlige, men uberegnelige
Christian 2., hvis visioner Esben er enig i,
eller Frederik 1., konservativ, men alligevel
ikke mere, end at han begynder at forberede reformationen. At den pragmatiske
Esben vælger Frederik kommer ikke som
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nogen overraskelse, men nu har vi jo også
en facitliste i form af danmarkshistorien.
Jeg vil ikke lægge skjul på at der er forskel på kvaliteten af de enkelte bind, men
selvom de evt. kan læses hver for sig, vil jeg
alligevel anbefale at man læser serien fra en
ende af. Bøgerne er ikke tykke (ml. 250 og
300 sider), så det er ikke noget langvarigt
projekt, og man får meget bedre sammenhæng og overblik, både over daneslægtens
og de danske kongers historie.
Vi bliver ved de (danmarks)historiske serier,
men går frem i tiden til 1940’erne og til
undertegnedes yndlingsgenre, den historiske krimi. At 2. verdenskrig giver en ekstra
dimension til en krimi, kender vi fra den
udmærkede engelske tv-serie om kommisær
Foyle, som DR genudsendte sidste år. Hvis
du syntes om den, vil du også blive glad
for at læse Ole Frøslevs krimiserie Mørketid.
Der er foreløbig udkommet 4 bind, ét for
hvert af krigsårene 1940-1943:
Den grønne bar
Hestetyven
Slagteren fra Ryesgade
Profeten
I serien følger man kriminalbetjent Bjørner
og hans kolleger fra Station 7 på Østerbro i
deres opklaring af større og mindre forbrydelser. En del af de sager som de arbejder

med kunne også være foregået i fredstid,
f.eks. i Profeten, hvor en svindler narrer
penge fra sin godtroende menighed. Men
hovedvægten er selvfølgelig lagt på den
kriminalitet, der er affødt af besættelsen,
som sortbørshandel og sabotage. Sidstnævnte gør politifolkene nærmest deres
bedste for ikke at opklare uden at tyskerne
fatter mistanke. Omvendt er der kriminelle,
som beskyttes af besættelsesmagten, så de
hverken kan retsforfølges eller straffes, hvilket frusterer politifolkene en del. En jødisk
kollega må flygte til Sverige i 1943, og jeg
venter spændt på politifolkenes skæbne i
næste bind, hvor vi når til 1944.
Man skal nok læse serien mindst lige så
meget for dens tidsbillede som for krimiintrigerne. Der er f.eks. ingen hurtige biljagter; når en mistænkt skal skygges eller
eftersættes, foregår det på cykel eller til
nød med sporvogn. Bjørner og hans kolleger sidder småfrysende på kontoret med
madpakker og medbragt kaffe i flasker, som
varmes i en gryde. Når han kommer sent
hjem har hans kone Alice holdt maden varm
til ham. Hun klarer alt på hjemmefronten,
så Bjørner slipper i det mindste for det rod
i privatlivet som mange af hans nutidige,
fiktive kolleger i andre krimier må slås med.
Livet var måske mere enkelt dengang, eller
det kan vi fristes til at tro. Men det er nu
meget hyggeligt med lidt nostalgi.
Grethe Kvist

Husk

Bogbyttedag lørdag d. 22. november kl. 10.00 - 13.30
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Nyt fra Houlkærskolen
Et nyt skoleår har netop taget sin begyndelse. Første skoledag fulgte traditionerne.
1.-9. klasse havde skoledag fra kl. 9.0011.00 med fællestime for alle fra 9.159.45.
I forbindelse med fællestimen blev der budt
velkommen til 7 nyansatte lærere.
Et andet punkt i fællestimen er ”nyheder
fra sommerferien”. Her gives der et overblik
over nyheder fra sommerferieperioden primært med en lokal vinkel.
De nye børnehaveklasser mødte kl. 10.15.
Efter en fælles velkomst gik børnene med
deres respektive lærere ud i klasserne til
deres første skoledag.
Den første skoleuge var præget af forberedelserne til skolens 30 års jubilæum, som
blev markeret lørdag d. 16. august.
Skolen skal være hjemsted for et læsecenter. Målet med centret er at give intensiv
undervisning til elever med læse-/staveproblemer. Centret vil modtage børn fra kommunens skoler i 6 ugers forløb. Ca. 130
elever forventes i løbet af året at modtage
undervisning i centret. 4 lærere er ansat til
at varetage undervisningen.
Skolen har gennem en række år haft ansvaret for specialskolen Smediegård og 2 indskolingsgrupper for børn med sociale og
emotionelle problemer. Fra og med dette
skoleår overgår ansvaret for dette område
til Sct. Mikkelskolen i Almind.
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Læsecentret får til huse i de lokaler, som
hidtil har været hjemsted for indskolingsgrupperne.
Skolen har ved indgangen til det nye skoleår 606 elever fordelt på 29 klasser. Undervisningen varetages af 45 lærere. SFO har
ansat 13 pædagoger.
Fra og med dette skoleår er den nye skolestruktur på plads. Der er nedlagt 4 skoler
samt foretaget sammenlægning af 2
skoler.
Vi imødeser med spænding, hvordan de
budgetmæssige forhold bliver i 2009. Kommunernes økonomi er under pres, hvilket
vil betyde besparelser. I hvilket omfang, der
skal spares, er spændingsmomentet.
En fast tradition i begyndelsen af skoleåret er lejrskole. 5. årg. skal på lejrskole ved
Sæby. Her benyttes nogle lokaliteter, som vi
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har benyttet gennem flere år. 8. årg. skal på
lejrskole nær Prag i Tjekkiet. Også her har
vi benyttet de samme lokaliteter gennem
flere år.
Fra og med dette skoleår nedlægges skolepatruljen ved rundkørslen. Den nyanlagte
tunnel skal herefter benyttes som sikker
skolevej. Tunnelen har ikke været benyttet meget hidtil. Vi håber, at den vil blive
benyttet meget mere fremover. Benyttelse
af tunnelen er, alt andet lige, den sikreste
måde at passere Skaldehøjvej på.
Skolens hjemmeside vil fortsat være stedet,
hvor informationer til forældrene vil blive
bragt. Det er målet, at bringe et nyhedsbrev

l gang pr. uge på hjemmesiden. Nyhedsbrevet vil indeholde aktuelt nyt fra skolen.
Den elektroniske kommunikation vil også
omfatte de enkelte klasser og årgange,
sådan at elever og forældre kan se, hvad
der skal arbejdes med i de enkelte klasser.
Skolen vil også i kommende skoleår være
med i øvrige aktiviteter i området.
Skolen er repræsenteret i Initiativgruppens
bestyrelse. Skolen vil også stå for at tilrettelægge Houlkærløbet i forbindelse med
festugen. Herudover indgår vi en række
styregrupper, der har med aktiviteter i
Houlkærområdet at gøre.
Ole Birch

SFO i sommerhumør!
Nu har vi passeret den 1. august. Det vil
sige at alle de nye små børnehaveklassebørn er startet hos os i Myretuen. Det er
en spændende tid, som vi glæder os meget
til hvert år. Som en forholdsvis ny tradition, har vi indført en ”Tivolidag” som
ligger i slutningen af august. Det er en
”ryste sammen” dag for børn og voksne i
Myretuen, hvor hver klasse har planlagt en
bod, sammen med klassepædagogen. Det
hygger vi os med at forberede i løbet af
august. Det er en sjov dag, hvor børnene
bliver blandet med hinanden på kryds og
tværs af klasser og årgang. Det er meget
givende for tiden efter.

Kernehuset er ved at ”vågne” efter en dejlig
sommerferie. Vi vil i det kommende skoleår
have tilknyttet tre 2. klasser og to 3. klasser.
Vi starter stille og roligt op med fortællinger fra ferieoplevelser. 2. Klasserne er jo
nye i Kernehuset, så vi skal lære hinanden
at kende. Derfor bliver august en ”stille”
måned, med masser af udfordringer for
børnene, spørgsmål og tilvænning til de
nye omgivelser.
Både Myretuen og Kernehuset byder velkommen til nye børn og forældre.
På vegne af Houlkær SFO
Tove og Agnes
15
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HIF-seniorer avanceret til serie 3
Intens forårssæson startede kaotisk – men endte lykkeligt
For første gang i klubbens historie kan
Houlkær IF i sæsonen 2008/2009 mønstre
et herreseniorhold i serie 3.
Oprykningen kom i hus efter en forårssæson, som kun bød på et enkelt nederlag
– nemlig i allersidste spillerunde, da avancementet allerede var en kendsgerning.
Og nu skal det så vise sig, om HIF-mandskabet også har kvaliteterne til at begå sig
en række højere oppe i fodboldhierarkiet.
- Som det ser ud nu, er der ingen tvivl
om, at vi får det svært. Rækken er tilsyneladende stærkt besat, og med en trup på
kun 14-15 mand vil vi være utroligt sårbare
over for skader og afbud, lyder den nøgterne vurdering fra spillende træner Ulrik
Uldum.
Egentlig var det slet ikke meningen, at han
skulle have haft trænerhvervet, men i en
kritisk situation hvor trænerposten stod
ubesat, og seniorfodbolden i Houlkær var
tæt på at måtte lukke og slukke, lod den
tidligere holdleder sig overtale til at stå for
træningen.
Den beslutning har han foreløbig ikke haft
nogen grund til at fortryde. Med op mod
30 mand til træning var træningsaftenerne
i forårssæsonen som hovedregel præget af
stor intensitet, og det gav sig også udslag
på banen, hvor spillet gradvist blev bedre
og bedre.
Desværre formåede andetholdet ikke helt at
holde dampen oppe foråret igennem. Lidt
efter lidt skrumpede spillertruppen ind, og
i skrivende stund er det endnu uvist, om
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det overhovedet lykkes HIF at stille med et
andethold i efterårssæsonen.
Til gengæld er der lys forude for seniorfodbolden i Houlkær i form af en forventet
pæn spillertilgang fra klubbens talentfulde
ynglingeafdeling.
- Og derfor vil vi naturligvis også gøre, hvad
vi kan for at følge op på det gode resultater
i foråret. Viser det sig, at vi igen må en tur
ned i serie 4 at vende, så er det sådan, det
er, men målsætningen for sæsonen er helt
klart at blive hængende i serie 3, fastslår en
trods alt fortrøstningsfuld Arne Uldum.
Positivt samarbejde
Også i ungdomsafdelingen bød forårssæsonen på mange sportslige opmuntringer
– set fra et Houlkær-synspunkt.
Det kombinerede ynglingehold fra Houlkær/Overlund sluttede på en andenplads i
sin række med samme pointtal som nr. 1.
I U16-rækken blev det til en tredjeplads
til det bedste af de to sammenbragte HIF/
OGF-hold, og overordnet set vurderer fodboldudvalgsformand Børge Knudsen, at
samarbejdet med naboerne syd for Randersvej ligner en succes.
- Det har selvsagt været nogle begyndervanskeligheder, men generelt har det været
meget positivt, og vi kører nu videre til
næste sommer.
- Om samarbejdet på sigt bliver yderligere
styrket med andre ungdomsrækker - eller
på seniorplan for den sags skyld – har vi
ikke taget stilling til endnu. Samarbejdet
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indebærer både fordele og ulemper, og
dem vil vi diskutere internt i klubben hen
over efteråret, bebuder fodboldudvalgsformanden.
Resultatmæssigt klarer de yngre Houlkærårgange sig indtil videre ganske udmærket
på egen hånd. Begge klubbens U14-hold
sluttede i foråret på en fjerdeplads i deres

respektive rækker. U12-drengene vandt
rub og stub før sommerferien – med en
imponerende målscore på 59-1. Klubbens
U11- og U10-hold sluttede ligeledes som
kredsvindere i foråret, og også klubbens
yngste årgange ser ud til at være inde i en
god gænge – såvel socialt som fodboldmæssigt.

Houlkær Stadion
– nu også med måltavle
Opvisningsbanen i Houlkær begynder mere
og mere at ligne et rigtigt fodboldstadion.
Først blev den omkranset af bander og
udstyret med stationære udskiftningsbokse
til både hjemme- og udehold.
Og nu er der også blevet installeret en måltavle i banens nordøstlige hjørne, så spillere og tilskuere fremover får lettere ved at
holde styr på stillingen.
Den nye måltavle blev taget i brug fra
efterårssæsonens start og er finansieret
med støtte fra Jyske Bank.
- Uden den økonomiske bistand fra banken
havde vi ikke haft råd til at sætte måltavlen
op. Derfor er vi også meget taknemmelige
for støtten, fastslår fodboldudvalgsformand
Børge Knudsen.
I takt med at faciliteterne forbedres, skulle
det også gerne blive mere attraktivt for
annoncører at ”vise flaget” på Houlkær Stadion, håber man i HIFs fodboldafdeling.
Af samme grund vil indsatsen for at få
solgt bandereklamer også blive forstærket
i løbet af efteråret.
17
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Slip for bøvlet – spis i hallen
Spis til aften i Houlkærhallen – før eller
efter træningen.
Med dette tilbud til ungdomsspillerne og
deres forældre håber Houlkær IFs fodboldafdeling her i efteråret at kunne yde sit
bidrag til harmonien i de små hjem. I første
omgang dog ”kun” om torsdagen.
- Ikke mindst torsdag vrimler det med børn
på anlægget, og med træning lige omkring
spisetid betyder det bøvl for rigtig mange
familier.
- Derfor håber vi, der bliver taget positivt
imod det nye tiltag, som ikke bare løser
bøvlet, men som jo også kan give lidt klub-

bånd, fremhæver fodboldudvalgsformand
Børge Knudsen.
I praksis kommer ordningen til at fungere
på den måde, at der bliver hængt en tilmeldingsseddel op i Houlkærhallens cafeteria
fra mandag til onsdag.
Her vil alle interesserede kunne skrive sig
på – og så behøver de i øvrigt ikke spekulere nærmere over torsdagsmenuen.
- Aftensmaden i cafeteriet bliver almindelig sund mad, og prisen forventes at kunne
holdes på 30 kr. pr. deltager, oplyser Børge
Knudsen.

Houlkær Linedance Club
Ny sæson starter Tirsdag den 26 august I Houlkærhallen
Hold
2 års dansere
Begyndere
Øvede
Let øvede

Tidspunkt
Kl. 18.00-18.50
Kl. 19.00-19.50
Kl. 20.00-20-50
Kl. 21-00-21.50

Holdbeskrivelse se www.lineogsquaredance.dk
Holdbeskrivelse se www.lineogsquaredance.dk
Holdbeskrivelse se www.lineogsquaredance.dk
Holdbeskrivelse se www.lineogsquaredance.dk

Kom og vær med det er sjov motion for alle
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Badminton - Vinterprogram
		
Sted mm.
Tid

Start
2008

Slut
2009

Astro Center (lukket uge 42, 52, 1, 7)			
Børn
onsdag 16.00-18.00
3. sep.
1. april
Motionister
onsdag 20.00-22.00
3. sep.
29. april
Houlkærskolen *			
Motionister
mandag 20.00-22.00
1. sep.
27. april
”Familie”
tirsdag 18.00-19.00
2. sep.
30. marts
”Familie”
onsdag 19.00-20.00
3. sep.
30. marts
Motionister
torsdag 20.00-22.00
4 sep.
27.april
* Skolen er lukket uge 41, 42, 51, 52, 7			
Houlkærhallen 			
Seniorer
onsdag 19.00-23.00
3. sep.

29. april

Kontingentet betales ved tilmelding,
samtidig oplyses navn, adresse og fødselsdato.
Kontingent pr. person (familie)
Motion Houlkærskolen
Motion Astro Centret
Børn
”Familie”
Seniorer

Sæson 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.

19

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

Viborg Basket HIF tilbyder
spændende basketoplevelser for alle
Viborg Basket HIF er en klub i stærk udvikling. Vi har fået rigtig mange nye spillere
i det seneste år – men vi kan sagtens være
flere!!!
Har du lyst til at prøve at spille basket – så
mød op til træning i Houlkærhallen.
Houlkær Basket HIF tilbyder mange spændende basketoplevelser og der er plads til
alle – såvel de øvede som nybegyndere. Vi
træner to gange om ugen – mandag og
onsdag. – og spiller masser af kampe mod
klubber i hele Midtjylland.
Træningstider:
Mandag i Houlkærhallen
Mini, Drenge/Piger, Junior kl. 17:30-18:45
Damer
kl. 18:30-19:45
Herrer
kl. 20:00-21:30
Onsdag på katedralskolen
Mini, Drenge/Piger, Junior kl. 17:00-18:15
Damer
kl. 17:15–18:30
Herrer
kl. 19:30-21:00
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Hertil kommer spændende særarrangementer – f.eks. klubture til landskampe, streetbasket, basketskoler/camps i skoleferierne
o.m.a. Det koster mellem 350 og 600 kr. i
kontingent at spille basket pr. halvår.
Hold
Minier 1996 og yngre
Drenge / piger 1994 + 1995
Junior 1992 + 1993
Senior 1991og ældre

Sats
350 kr.
400 kr.
450 kr.
600 kr.

Er du ny spiller har du mulighed for – helt
uforpligtende – at komme til træning tre
gange inden du melder dig ind. Så har du
bedre mulighed for at bedømme om basket
er noget for dig.
Har du behov for yderligere oplysninger
kan du kontakte klubbens formand, Mikkel
Åris på:
tlf. 40 42 25 50 eller gå ind på
hjemmesiden www.houlkaer.dk/basketball.
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Streetbasket kommet for at blive
HIFs basketballafdeling er klar til en ny omgang Gam3-basket næste sommer
Æggende hip-hop-rytmer fra ghettoblasteren. Svedige ”moves” under kurven, og
ind imellem et sejt ”dunk” eller et elegant
”lay-up”.
Til tider har man nærmest kunnet føle sig
hensat til en graffiti-dekoreret amerikansk
baggård, hvis man i sommerens løb har lagt
vejen forbi den udendørs streetbasket-bane
i Houlkær.
I maj og juni var der ofte op mod 20 unge
samlet, når streetbasket-organisationen
Gam3 i samarbejde med Boligselskabet
Viborg og Houlkær IFs basketafdeling
kaldte sammen til træning ved Houlkærhallen.

I juli kneb det straks mere med tilslutningen til de to ugentlige trænings-sessions,
men alt i alt er det en tilfreds Mikkel Åris,
der som formand for HIF-basket ser tilbage
på den første sommer med Gam3-basket i
Houlkær-området.
- Generelt har initiativet været en stor
succes, og der er ingen tvivl om, at vi gerne
vil være med igen næste år, konkluderer
han.
Et uomtvisteligt højdepunkt var, da den
tidligere landstræner, Otis Lloyd, kiggede
forbi i forbindelse med et socialt arrangement i starten af juni. Og som en – ikke
uvæsentlig - sidegevinst kastede den hyg-

Et af højdepunkterne i forbindelse med sommerens Gam3-projekt var arrangementet 7.
juni, hvor bl.a. den tidligere basketball-landstræner Otis Lloyd deltog.
21
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gelige lørdag også en større reportage af
sig i det lokale dagblad.
Til gengæld gik streetbasket-spillerne fra
Houlkær glip af det afsluttende Gam3finalestævne i København 9. august.
- Da vi modtog det endelige stævnemateriale fra Gam3-folkene, var mange af
vore spillere allerede gået på ferie og havde
derfor ikke mulighed for at melde sig til.
Men i øvrigt ville vi nu også have haft problemer med at nå frem, eftersom de første
kampe ved finalestævnet allerede blev fløjtet i gang klokken 10 lørdag formiddag.
- Af samme grund har vi tænkt os at foreslå,
at der næste år afvikles to finale-events: En
i København og en i Århus. På den måde
skulle der være en god chance for, at flere
jyske hold får mod på at deltage, vurderer
Mikkel Åris.
Generelt har han dog kun rosende ord til
overs for samarbejdet med Gam3-folkene,
og ikke mindst var han imponeret af streetbasket-organisationens sms-tjeneste.
- En time inden træningen modtog hver
deltager en sms med en påmindelse om at
komme af sted til basket. Det var noget, der
fungerede virkelig godt, fremhæver han.
I samme åndedrag undlader han dog heller
ikke at nævne HIF-baskets to egne trænere,
Kasper Jensen og William Bræmer Lassen.
De har troligt stillet til træning hver eneste
gang, og kun i tilfælde af trøstesløst regnvejr er træningen blevet aflyst.
- Ellers er der blevet spillet basket sommeren igennem. Uanset om der har været 20 –
eller måske bare fire til træning, bemærker
Mikkel Åris.
Hans udlægning bekræftes af beboerrådgiver Tonie Holmberg, der som repræsentant
for Boligselskabet Viborg også har fulgt
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Gam 3-projektet tæt fra sidelinien.
- Trænerne fra HIF Basket har gjort et flot
stykke arbejde og været rigtig gode til at
træne og omgås de unge, der deltog.
- Samtidig har jeg været glad for at se, at
så mange unge med anden etnisk baggrund har deltaget i træningen. Det var
netop også en af målsætningerne med
Gam3-projektet, fremhæver hun.
Et realistisk gæt er, at fire-fem af sommerens
streetbasket-spillere også vil være at finde
under fanerne, når træningen forlægges til
Houlkærhallen, men basketballafdelingens
spagfærdige håb om, at Gam3-projektet
muligvis kunne lokke et par ekstra pigespillere til, gik desværre ikke i opfyldelse.
- Vi forstår det egentlig ikke, men vi må
desværre erkende, at vores pigeafdeling
også i den kommende sæson tegner noget
”tynd”, erkender Mikkel Åris.
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Seniorgymnastik 60+ M/K
Starter torsdag d. 4. september kl. 16.30 i Houlkær gymnastiksal
Så er vi klar til en ny sæson. Jeg håber at I har haft en dejlig sommer, og nu er klar til at
få rørt Jer igen.
I skal bemærke, at tidspunktet er ændret til kl. 16.30. Da andre også skal benytte salen, har
vi været nød til flytte det en halv time, for at få det til at nå sammen.
I er naturligvis velkomne til at kontakte mig på, hvis I har nogle spørgsmål. Jeg træffes på
tlf 86671602 eller e-mail ed.vib@email.dk
HUSK: Tilmelding til vores kasserer Dorte Hesselholt på tlf. 86675833
På gensyn
Erna Dalby
Seniorgymnastik 60+ M/K
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Ny organist i Houlkær Kirke
Houlkær Kirke har pr.1. august ansat Jens Christian Hansen som ny organist. Jens Christian
er kendt af de fleste kirkegængere i Houlkær, idet han var barselsvikar under Signes orlov.
Vi er rigtig glade for, at Jens Christian har valgt at lægge sin arbejdskraft i Houlkær og ser
frem til at arbejde sammen med ham. Rigtig velkommen til Houlkær.
På menighedsrådets vegne
Carsten Marcussen

Menighedsrådsvalg 2008
Den 11. november er der valg til menighedsrådet. I Houlkær sogn skal der vælges
9 medlemmer, der fra 1. søndag i advent
og de kommende fire år skal afstikke rammerne og være med til at sætte kursen
for Houlkær kirke. Det bliver ikke mindre
spændende i fremtiden, idet det fremgår af
den nye lov om menighedsråd, at det kirkelige liv i sognet også er menighedsrådets
ansvar ud over alle de øvrige ansvarsområder i form af drift af bygninger og personale mv.
I de fleste sogne rundt omkring kommer
det dog ikke til en konkret valghandling
den11. november med udsendelse af valgkort og valfart til stemmestederne, som vi
kender det fra kommunal- og folketingsvalg. Løbet kan nemlig være kørt inden
da, så det er vigtigt at kende proceduren
omkring menighedsrådsvalget.
Torsdag den 11. september kl. 19.00 afholdes det såkaldte ”orienterende møde” forud
for menighedsrådsvalget. Det er et offentligt møde, der foregår i Houlkær kirkes
24
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mødelokaler, hvor alle kan deltage, uanset
om man er medlem af folkekirken eller ej.
På mødet orienterer det siddende menighedsråd om:
- menighedsrådets arbejde de seneste fire
år
- kommende opgaver for det nye menighedsråd
- regler vedr. opstilling af kandidater
Som mange andre steder har der også i
Houlkær været tradition for samme aften
at fortsætte med et nyt møde umiddelbart
efter det første – nemlig et opstillingsmøde.
Her drøftes mulighederne for at opstille en
samlet liste for Houlkær sogn. Så er man
interesseret i at figurere på en fælles valgliste, eller vil man bare gøre sin indflydelse
gældende overfor, hvem der skal stå på
listen, så gælder det om at møde op den
11. september!

Hvis den fælles valgliste kommer på plads
den aften, og der efterfølgende ikke indkommer andre valglister inden deadline
den 30. september, ja så bortfalder valghandlingen den 11. november, og de ni på
listen plus suppleanter er valgt for de kommende fire år.
Så mød op den 11. september og bliv klogere på, hvad menighedsrådet har arbejdet
med de seneste fire år og hvilke udfordringer, der venter de kommende år.
Giv gerne andre en opfordring til at stille
op til menighedsrådet! Det kan ske ved
enten at være med ved opstillingsmødet
den 11. september eller ved at indlevere en
valgliste.
Eventuelle spørgsmål vedr. valget kan rettes
til formanden for valgbestyrelsen,
Carsten Marcussen, tlf: 4070 5885,
e-mail ncm@midtnord.dk

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.
Menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning under mødet.
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Arrangementer
Fortællegudstjenester i efteråret
En onsdag om måneden holder vi fortællegudstjeneste for børn – primært mellem 3 og 10
år – og deres familier. Det varer ca. en halv time. Efter gudstjenesten spiser vi pizza sammen
- 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Vi håber på at se dig!
Datoerne i efteråret er som følger: – hver gang kl. 17.00:
10. september v/Karsten Høgild
8. oktober v/Lotte Martin Jensen
12. november v/Karsten Høgild

Høstgudstjeneste
Søndag d. 21. 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 med ind i kirken og
efterfølgende sælge ved kirkekaffen efter
gudstjenesten. Overskuddet går til fattige
og udsatte mennesker.

Temagudstjeneste
Søndag d. 5. oktober kl. 10.30.
Holder vi en anderledes gudstjeneste tilrettelagt af medlemmer fra menigheden. Vi inddrager kunst, poesi, musik og litteratur. Vi forsøger at tale til flere sanser – og du udfordres til
at tænke med. Gudstjenesten er også for børn.

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.
26

HOULKÆR KIRKE
Studiekreds
Vi mødes den første tirsdag i måneden 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 bl.a. drøfte:
- Er der visse Gudsbilleder, der taler særligt ind i vores 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 vil få størst udbytte af at deltage i studiekredsen ved at være med 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: 2. september, 7. oktober, 4. november, 2. december kl. 14.00

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: 20 86 11 58.
Legestuen har lukket i skolens ferier.

Åben Familie
Mødes hver anden fredag kl. 19.30 – 21.30 til spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og næste gang den 29.
august og den 12. september, den 26. september, den 10. oktober, den 24. oktober, den 7.
november og den 21. november.
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. 30,27
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Sogneaftner
Torsdag den 2. oktober kl. 19.30
”Om livskvalitet – ungdom er noget der kommer med årene”
ved Forfatter og tidligere Fulton – skipper Mogens Frohn-Nielsen.
Mogens Frohn-Nielsen fortæller med megen humor om, hvordan han fandt frem til det,
han forstår ved livskvalitet, som blev det altafgørende udgangspunkt for alt hans arbejde
med andre mennesker.
Hvordan han fik omsat det til praksis i sit arbejde, ja se det må vi komme og høre nærmere
om den 2. oktober.
Efterfølgende er der mulighed for debat.

Tirsdag den 21. oktober kl. 19.30
Om filmen, ”To verdener”.
ved Filminstruktør Niels Arden Oplev.
Filmen ”To verdener” blev en stor biografsucces. Den skildrer pigen Saras liv - indenfor og udenfor Jehovas Vidners verden.
Instruktør Niels Arden Oplev (der også stod
bag succeser som filmen ”Drømmen” fra
2006 og DR-serien ”Ørnen”) vil fortælle
om, hvad der drev ham til at lave en film
om miljøet omkring Jehovas Vidner. Hvordan lavede han research? Hvilke reaktioner
er der kommet fra miljøet før, under og
efter optagelserne? Hvad gjorde det ved
ham og skuespillerne at indspille filmen?
Der bliver en forfriskning og tid til at stille
spørgsmål til Niels Arden Oplev.
Med arrangementet vil vi forsøge at blive
klogere på, hvad der er på færde i lukkede
religiøse miljøer – på godt og ondt.
OBS! Hvis ikke du tidligere har set filmen ”To verdener” eller bare gerne vil have den i frisk
erindring inden foredraget med Niels Arden Oplev, så vises filmen i kirkens mødelokaler:
Torsdag den 9. oktober kl. 19.30 på storskærm.
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Sogneeftermiddage
Tirsdag den 16. september kl.14.30
”Spillemænd” ved Henning Pedersen
Henning Pedersen vil ud fra sin bog ”Spillemænd” fortælle om spændende mennesker, der
havde sin gang i Viborg i sidste halvdel af forrige århundrede.
Tirsdag den 21. oktober kl. 14.30
Filmen, ”Viborgs grønne hjerte”, vises.
ved tidligere formand for Søndermarkskirken, Finn Hessellund.
Ideen til filmen som Finn Hessellund har lavet, opstod i foråret 2006. Tanken opstod efter
at Finn Hessellund havde set andre områders turist tilbud, hvor man bl.a. kunne købe DVD'
er omhandlende et steds seværdigheder. Så hvorfor ikke Viborgs? Planen var tidligt at overskuddet fra salget skulle gå til Menighedsplejen og Kirkens Korshærs varmestue i Viborg.
Kom og hør Finn Hessellunds spændende historie fra tanke til handling.
Tirsdag den 18. november kl. 14.30
Sogneeftermiddag.

Koncerter
Lørdag den 6. september kl. 12.00
Orgelmatiné ved organist Jens Christian Hansen.
Jens Christian Hansen spiller og fortæller om musik af Bach, Händel, Stanley og Carl Nielsen.
Torsdag den 30. oktober kl. 17.00
Kirken synger ved Jens Christian Hansen, børnekoret, pigekoret samt voksenkoret.
2008 er udråbt som Sangens år. Som en særlig markering heraf har kirkemusikere landet
over inviteret til et fælles arrangement på ”Spil Dansk Dagen” torsdag den 30. oktober kl.
17.00, og således også Houlkær kirke. Kirkens tre kor, børnekoret, pigekoret og voksenkoret vil synge salmer og kirkeviser sammen med menigheden under ledelse af organist Jens
Christian Hansen.
Komiteen bag Sangens år skriver: ”Sang skaber fællesskab, sang vækker glæde, sang fortolker livet, sang er smittende, sang er en oplevelse, sang er tradition og sang er fornyelse”.
Kom og lad din stemme klinge med når kirken synger!
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Lyst til læsning?
Efter en sogneaften i Houlkær Kirke sidste
vinter hvor sognepræst Flemming Kloster
Poulsen, Randers, fortalte om bogen Gilead
og dens forfatter, var vi nogle stykker, der
fik rigtig meget lyst til at læse mere og
diskutere det, vi havde læst med andre, og
vi talte derfor om at oprette en litteraturkreds.
På baggrund heraf var vi nogle stykker, der
mødtes på biblioteket for at drøfte, hvordan man kunne gribe dette an.
Vi blev enige om at begynde med et
stykke i Houlkær Nyt:
Vi forestiller os små læse- og diskussiongrupper, hvor man giver sig i kast med at
læse det, man bliver enige om i den enkelte
gruppe. (Der kunne også være mulighed
for, hvis en deltager er rigtig meget optaget af en bestemt bog, at vedkommende
kunne fortælle om den til de øvrige i gruppen, uden at de andre nødvendigvis har
læst den). Måske kunne man se en film

sammen, som er lavet over en bog man har
læst, eller har lyst til at læse.
Der er også den mulighed, at grupperne
sammen inviterer en forfatter, til at fortælle
om sit liv og forfatterskab eller en bestemt
bog.
Ja mulighederne er mange, når først man
giver sig til at arbejde med ideerne.
Hvis du skulle få lyst til at være med – eller
bare til at høre nærmere – er du velkommen
til at henvende dig enten skriftligt eller pr.
telefon til Houlkær Bibliotek: Kirsten Nørgaard eller Vibeke Lorentzen tlf. 87253460
- eller til Houlkær Kirke: Tove Kallestrup tlf.
20861158 senest mandag den 15. september eller snarest der efter.
Man vil herefter blive indkaldt til et møde,
hvor vi sammen drøfter, hvad det er, vi
gerne vil.
Med venlig hilsen Vibeke Lorentzen,
Kirsten Nørgaard og Tove Kallestrup

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
30

Gudstjenester
August
Søndag den 31. kl. 10.30
Karsten Høgild

September

Søndag den 7. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 14. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 21. kl. 10.30
Karsten Høgild
Høstgudstjeneste(se i bladet)
Søndag den 28. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Oktober
Søndag den 5. kl. 10.30
Karsten Høgild
Temagudstjeneste (se i bladet)
Søndag den 12. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 19. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 26. kl. 10.30
Karsten Høgild

November
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Søndag den 2. kl. 14.00
Lotte Martin Jensen
Særgudstjeneste
Søndag den 9. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 16. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 23. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 30. kl. 10.30
Karsten Høgild
Minikonfirmandafslutning
(1. søndag i advent)

Allehelgens
Søndag den 2. november
Denne søndag holder vi to
mindegudstjenester.
Kl. 14.00 afholdes en særlig
gudstjeneste for familier, der har
mistet børn eller unge.
Gudstjenesten afholdes
i samarbejde med de to
landsforeninger,
der støtter forældre,
der har mistet børn.

Søndag den 2. kl. 10.30
Karsten Høgild
Alle Helgen
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DET SKER...
29/8
2/9
6/9
10/9
11/9
12/9
12/9
16/9
21/9
26/9
27/9
2/10
5/10
7/10
8/10
9/10
21/10
21/10
25/10
30/10
4/11
12/11
18/11
2/12
22/11

kl. 18.30
kl. 14.00
kl. 12.00
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 18.30
kl. 18.00		
kl. 14.30
kl. 10.30
kl. 18.30
kl. 9.00		
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 14.00
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 19.30
kl. 9.00		
kl. 17.00
kl. 14.00
kl. 17.00
kl. 14.30
kl. 14.00
kl. 10-13.30

Åben fam. Kirken
Studiekreds, Kirken
Orgelmatiné, Kirken
Fortællegudstjeneste/pizza, Kirken
Orienterende møde forud for menighedsrådsvalg
Åben fam. Kirken
Alkoholfrit diskotek i Houlkær Hallen
"Spillemænd" eftermiddagsm. Kirken
Høstgudstjeneste, Kirken
Åben fam. Kirken
Temadag om trafiksikkerhed. Viborg Gymnasium og HF
"Om livskvalitet" skipper M.Frohn, Kirken
Temagudstjeneste, Kirken
Studiekreds, Kirken
Fortællegudstjenste/pizza, Kirken
Filmen "To Verdener" vises storskærm, kirken
"Viborgs Grønne Hjerte"Filmen vises, Kirken
Om filmen:"To Verdener", v/instruktøren Niels A.O. Kirken
Temadag om forebyggelse af kriminalitet. Houlkærskolen
"Kirken synger"- organist samt tre kor, Kirken
Studiekreds, Kirken
Fortællegudstjeneste, Kirken
Sogneeftermid.Kirsten Greve, Kirken
Studiekreds, Kirken
Bogbyttedag på biblioteket

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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