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AKTUELT I OMRÅDET

En ”landsby” i storbyen
Houlkær er ikke helt som de andre bydele i Viborg. Blandt andet derfor var Houlkærområdet også inviteret med til demokratikonference på Asmildkloster Landbrugsskole.
- Skal et lokalområde fungere, kræver det,
at alle, der enten bor i - eller har ansættelse
i området - føler ansvar, tager del og er
gode ambassadører. Også hvis der er noget,
der ikke fungerer helt.
- For os i Houlkær består en af de største
udfordringer i at komme af med et dårligt
omdømme – skabt for mange år siden. De
eneste, der kan ændre dette, er os selv – og
dét arbejder vi hårdt for.
Sådan lød det bl.a. fra skoleinspektør Ole
Birch, da han 6. november berettede om
”gode eksempler og udfordringer” i Houlkær-området på en konference, arrangeret
af Demokratiudvalget i Viborg Kommune.
Omkring 80 ”ildsjæle” fra alle hjørner af
Viborg Kommune deltog i konferencen,
som blev holdt i auditoriet på Asmildkloster Landbrugsskole, og - ikke helt uventet
- var kommunens mindre bysamfund klart
i overtal.
Faktisk var Houlkær – og Bjerringbro – de
eneste større byområder, der var repræsenteret, og konferencen var dermed et
ganske godt billede på den særstatus, som
Houlkær har i Viborg – nærmest som en
”landsby” i storbyen.
Ole Birch lagde i sit oplæg ikke skjul på,
at situationen i Houlkær på mange måder
er speciel - senest illustreret ved, at Houlkærvænget har fået officiel status som
”ghetto”.
- Det er efter min mening en fuldstændig
unødvendig betegnelse – med en meget
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negativ klang, erklærede Initiativgruppen
Houlkærs talsmand på demokratikonferencen.
På den anden side rummer Houlkær også
mange kvaliteter, som andre lokalsamfund
– med fordel – vil kunne lade sig inspirere af, og som et af de friskeste eksempler
nævnte Ole Birch det nye, tætte samarbejde, der er blevet etableret mellem Houlkærskolen og Houlkær Hallen.
- Halinspektøren er afløst af en aktivitetsmedarbejder, som på få måneder har
fået sat en række nye aktiviteter i gang.
Samtidig har vi en række elever, som har
behov for særlig opmærksomhed i skoletiden - men ikke mindst i fritiden. Også i den
sammenhæng har vi haft stor nytte af det
tætte samarbejde mellem skolen og hallen,
fremhævede Ole Birch.
Foruden Ole Birch var der på konferencen oplægsholdere fra Tapdrup, Låstrup
og Bjerringbro, ligesom Ungdomsrådet og
Viborgegnens Landdistriktsråd hver især
var blevet bedt om at bidrage med nogle
minutters inspiration til den videre debat.
Hovedoplægsholdere på konferencen var
institutleder ved Syddansk Universitet,
Johannes Nørregaard Frandsen, og samfundsforsker Johannes Andersen, Aalborg
Universitet.
Johannes Nørregaard Frandsen talte bl. a.
om ”Den globale landsby – contra myten
om den lokale landsbys kvaliteter”, mens
Johannes Andersen tog udgangspunkt i

AKTUELT I OMRÅDET
spørgsmålet: Er demokrati og medborgerskab ved at blive gråhåret?
Johannes Andersen optrådte desuden som
ordstyrer under den afsluttende ”forsamlingshusdebat” om demokrati og medborgerskab i Viborg Kommune.

Kommunens overordnede hensigt med
konferencen var bl.a. at give deltagerne
”nye idéer med hjem i rygsækken” og
”skabe dialog og netværk på tværs af byer,
borgere og organisationer”.

Skoleinspektør Ole Birch optrådte som Houlkær-områdets repræsentant i forbindelse med
demokratikonferencen på Asmildkloster Landbrugsskole 6. november.
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”Houlkær Fælled”
rykker stadig nærmere
7. marts forventer initiativtagerne at kunne tage 1. spadestik til første etape af projektet
En lysende kuppel i horisonten – fyldt med
fysisk aktivitet.
Om et år ved denne tid vil det være dét
syn, der møder hundeluftere, motionister
og andet godtfolk, når de i aftentimerne
bevæger sig ad Odshøjvej i retning af Houlkær Hallen.
Oprindeligt var det allerede planen, at
opførelsen af den nye lethal syd for den
nuværende Houlkær Hal skulle have været
sat i gang i år.
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Det var dét, der lå i kortene, da Lokaleog Anlægsfonden i januar 2010 gav tilsagn
om at støtte den nye hal 2 i Houlkær med
2,5 millioner, men da det ikke har vist sig
praktisk muligt, er byggestarten nu i stedet
– med Lokale- og Anlægsfondens billigelse
- udskudt til foråret 2011.
- Detailprojekteringen skulle gerne være
afsluttet her i løbet af november. Herefter
forventer vi at være klar til at sende byggeriet i licitation i januar – og til at tage 1.
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spadestik 7. marts, så lethallen kan stå klar
til brug i den kommende indendørssæson,
forklarer Mikkel Åris, der som basketballformand i Houlkær IF – og som arkitekt
hos Quattro Arkitekter A/S i Viborg – har
været en af nøglepersonerne i den arbejdsgruppe, der gennem det seneste år har
arbejdet intenst med det samlede ”Houlkær
Fælled”-projekt.
Den nye, hangarformede – og sejldugsbeklædte – hal i Houlkær er nemlig kun
første trin i en to-trins-raket, som i løbet af
de kommende år fuldstændig vil forvandle
Houlkær Hallen fra traditionel idrætshal til
et lokalt samlingssted for alle aldre.
Næste trin i processsen er den såkaldte
”Indre Fælled”, der bl.a. skal fungere som
nyt hjemsted for Fritidsgården – men som
med tiden også skal kunne danne ramme
om alskens mere uformelle aktiviteter
såsom skak, bridge, billard, skateboardkørsel, trial og parkour.
Financieringen af det samlede projekt er
endnu ikke helt på plads, men arbejdsgruppen bag Houlkær Fælled-projektet nærer
alligevel ikke betænkeligheder ved at sætte
første etape af byggeriet i gang her og nu.
- Vi har indtil videre mødt stor kommunal
velvilje i forhold til planerne om at flytte
Fritidsgården til nye rammer i forbindelse
med Houlkær Hallen. Og med dét nyskabende projekt, der totalt set er lagt op
til, kan vi også vanskeligt forestille os, at
Lokale- og Anlægsfonden ikke skulle være
parat til at støtte Houlkær Fælled-projektets anden etape, vurderer formanden for
Houlkær IF, Henning Bruun-Schmidt.
Frivillige, lokale bidrag til projektet er dog
også fortsat mere end velkomne, understreger HIF-formanden.

Hidtil har det været forholdsvis beskedent,
hvad der er kommet i kassen ad den vej,
men det kan måske hænge sammen med,
at mange har stillet tvivlende overfor, om
projektet overhovedet var realistisk.
Nu da det ligger fast, at ”Houlkær Fælled”projektet bli’r til noget, håber initiativtagerne, at flere i Houlkær vil kunne se idéen
i at bidrage økonomisk.
Et beløb på 100 kr. pr. husstand kunne
være et udmærket udgangspunkt, og til
formålet er der oprettet en særlig indsamlingskonto. Den har registreringsnummeret
9255 og kontonummeret 0756934694.
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En ”ghetto” af den hyggelige slags
Programserie på TV Midt-Vest er med til at tegne et mere nuanceret billede af hverdagen
i Houlkærvænget, og det glæder både seriens tilrettelægger og de medvirkende Houlkærbeboere
Vi opfatter dem efterhånden, som gode,
gamle bekendte: ”Vips”, ”Pjevs”, Margit,
Haldis, Josias, Bahrije – og hvad de ellers
hedder.
Gennem det meste af efteråret har de
utvivlsomt været faste ”torsdagsgæster”
i mange hjem i Houlkær-området - som
medvirkende i TV Midt-Vest-serien ”Houlkær nr. 12-16”.
Programserien, som på en stille og afdæmpet måde beskriver dagligdagen i tre
opgange i Houlkærvænget, havde premiere midt i september. Blot få uger inden
bebyggelsen i Houlkær i alle landets medier
blev ”udråbt” som ghetto – på linje med
Vollsmose, Gellerup og diverse andre belastede boligkvarterer rundt omkring i landet.
Det kunne ligne en tanke – men i virkeligheden er det en ren tilfældighed, pointerer tilrettelæggeren bag ”Houlkær nr.
12-16”-programmerne, journalist Margit
Vendelbjerg.
- Udgangspunktet for serien har hele tiden
været, at jeg gerne ville tegne et billede af
hverdagen i en boligblok i år 2010. Men på
intet tidspunkt under optagelserne har jeg
opfattet Houlkærvænget som en ”ghetto”
– og det er bestemt heller ikke sådan,
beboerne selv opfatter området.
- Derfor føltes det næsten også helt uvirkeligt, da jeg pludselig i en nyhedsudsendelse
på TV Midt-Vest erfarede, at Houlkærvænget var havnet på Socialministeriets
ghetto-liste.
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- Det er der sikkert nogle gode, statistiske
forklaringer på, men netop i den situation
kan ”Houlkær nr. 12-16”-programmerne
forhåbentlig være med til at trække lidt i
den anden retning – og slå hul i nogle af
folks forestillinger om, hvordan det er at
bo i et almennyttigt boligbyggeri med over
500 lejligheder.
- Personligt er jeg i hvert fald blevet overrasket over, i hvor høj grad beboerne i Houlkærvænget ser ud til at komme hinanden
ved. De drikker kaffe sammen og hjælper
hinanden, og uanset hvad de så i øvrigt har
i bagagen, har de – hver på deres måde
- formået at opbygge en tilværelse med
indhold, som de er glade for, fremhæver
Margit Vendelberg.
Mange timers tv-optagelser
Inspirationen til programserien på TVMidtVest har Margit Vendelbjerg bl.a. hentet i
forfatteren Bent Hallers bog ”Rakkerpakhuset, som skildrer livet i en boligblok i
1950erne.
TV Midt-Vest-journalisten var på forhånd
afklaret med, at hun ikke ville vælge en
boligblok i Holstebro, som hun i forvejen
kender som sin egen bukselomme efter
mange års arbejde som lokaljournalist i det
vestjyske.
At valget i stedet faldt på Houlkærvænget
er der som sådan ingen indlysende forklaring på.
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- Jeg kendte på forhånd ikke ret meget til
området. Ud over at jeg engang har kørt
min søn til Houlkær, for at han kunne
besøge en gammel legekammerat fra børnehaven. Det må vel efterhånden være 16
år siden, opregner Margit Vendelbjerg.
I starten gik det lidt trægt med at finde
familier, der var parate til at invitere tv-holdet indenfor i deres hjem. På et tidspunkt
var antallet af potentielle medvirkende
barberet helt ned til tre familier, og Margit
Vendelbjeg var lige på nippet til at droppe
projektet, men i 11. time lykkedes det at få
yderligere to familier med, og så er det i
øvrigt gået slag i slag siden marts i år.
Over 50 timers tv-optagelser ligger forud
for de 13 programmer, som ”Houlkær nr.
12-16”-serien i alt kommer til at strække
sig over.

Margit Vendelbjerg og fotograf Jens Kolding havde på forhånd sat sig for, at alle
optagelser skulle være ”i kassen”, inden det
første program blev sendt 16. september.
På den måde regnede de med at få det
mest autentiske hverdagsbillede med sig
hjem til klipperummet i Holstebro – vel
vidende at de så samtidig ville komme til at
sidde inde med et ganske omfattende – for
ikke at sige uoverskueligt - råmateriale.
- For at holde styr på de mange timers
optagelser har jeg i flere måneder slæbt
rundt på en stor opslagstavle, hvor hver
familie i Houlkærvænget har fået sin egen
farve.
- Det er noget, jeg er blevet drillet en hel
del med af kollegerne på TV Midt-Vest,
men opslagstavlen har altså været en kæmpehjælp under hele redigeringsprocessen,
understreger Margit Vendelbjerg.

Margit Pedersen, Haldis Lund Jensen og Vibeke og Henning Laursen, alias ”Vips” og Pjevs”,
samlet til kaffe i Houlkærvænget. Spørger man Margit og Haldis, har de stort set kun fået
positive reaktioner på deres medvirken i tv-serien på TV Midt-Vest.
Foto: Tv Midt-Vest
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Et stort privilegium
Det eneste lille hængeparti i skrivende
stund er nogle ”jule-optagelser” til det
afsluttende juleprogram, som sendes 9.
december.
Ellers er arbejdet i Houlkærvængets stort
set afsluttet, og som kvittering for de medvirkendes store samarbejdsvilje og imødekommenhed var de fem Houlkær-familier
for nylig inviteret til Holstebro, hvor de
blev vist rundt på den regionale tv-station
og fik et lille indblik i, hvordan ”Houlkær
nr. 12-16”-programmerne bliver til.
- Det var en rigtig hyggelig aften, som jeg
tror, vi alle sammen havde set frem til, og
generelt må jeg sige, at jeg opfatter det
som et utrolig stort privilegium, at bebo-

erne i Houlkærvænget igennem så mange
måneder har været parate til at åbne deres
døre for os.
- Det har været et rigtig, rigtig spændende
journalistisk projekt, og jeg føler det nærmest, som om jeg i fem måneder har levet
i min helt egen ”Houlkær-boble”, fortæller
Margit Vendelbjerg.
Præcist billede af hverdagen
For beboerne i Houlkærvænget har programmerne på TV Midt-Vest omvendt
været en kærkommen lejlighed til at gøre
op med en række af de fordomme, som
i stort set hele bebyggelsens levetid har
omgærdet boligblokkene i Houlkær.
- Allerede da jeg flyttede herop for otte år

TV Midt-Vest-serien ”Houlkær nr. 12-16” bryder med mange af de gængse forestillinger
om, hvordan det er at bo i en ”ghetto”. For virkeligheden er, at også i en betonblok kan man
godt komme hinanden ved.
Foto: Tv Midt-Vest.
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siden, blev byggeriet i folkemunde omtalt
som en ghetto, men jeg må bare sige, at
sådan har jeg aldrig oplevet Houlkærvænget.
- Derfor håber jeg da også, at vi med vores
medvirken i tv-serien på TV Midt-Vest kan
være med til at tegne et lidt mere positivt
billede af området.
- For sådan som hverdagen i Houlkærvænget beskrives i tv-programmerne – det er
lige præcis sådan, som jeg oplever den i
virkeligheden, understreger det nordatlantiske islæt i ”Houlkær nr. 12-16”-programmerne, færøskfødte Haldis Lund Jensen.
Samme toner lyder fra Margit Pedersen, der
efterhånden har 37 års anciennitet i Houlkærvænget, og som i ikke færre end 28 år
har siddet som formand for afdelingsbestyrelsen.
- Når Houlkærvænget nu officielt bliver
stemplet som ghetto, så svarer det slet ikke
til, hvad jeg oplever i det daglige. Jeg synes

netop, at vi i Houlkærvænget er forskånet
for ballade, tyveri og den slags, og personligt kunne jeg derfor heller ikke drømme
om at bo andre steder.
- Ghetto eller ej – så synes jeg, vi har det
skønt i området – og det er forhåbentlig også dét indtryk folk får, når de ser
”Houlkær nr. 12-16”-programmerne på tv,
nævner Margit Pedersen.
Både hun og Haldis Lund Jensen har i
øvrigt stort set kun fået positive reaktioner
på deres medvirken i TV Midt-Vest-serien.
Begge oplever jævnligt at blive stoppet på
gaden – og i butikkerne – af folk, de ellers
aldrig før har truffet eller talt med.
- Og så sent som den anden dag, var der
en vildtfremmed mand, der kontaktede mig
og sagde ”Det klarer I saftsusemig godt”.
- Det er naturligvis noget, der varmer – og
bekræfter én i, at det har været rigtigt at
invitere tv-holdet indenfor i Houlkærvænget, bemærker Margit Pedersen.

Ghetto-kriterierne
Regeringen har identificeret 29 boligområder i Danmark som ghettoer. De er udvalgt
efter tre parametre:
1. Andel af beboere uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse (40 procent).
2. Antallet af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven og lov om
euforiserende stoffer (270 dømte pr. 10.000 beboere).
3. Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande (50 procent). Et område
defineres som ghetto, hvis det overskrider grænseværdien for mindst to parametre.
I Houlkærvængets tilfælde er det de to første parametre, der er afgørende for, at området er blevet defineret som ghetto.

11

AKTUELT I OMRÅDET

Næste stop: Salsa
Ny aktivitetsmedarbejder i Houlkær Hallen har allerede efter to måneder
fået sat gang i en masse nye aktiviteter
Bordtennis om tirsdagen. Løbeklub om
onsdagen. Uforpligtende idrætsaktiviteter
for ungdommen fredag eftermiddag. Og
inden længe også inciterende salsa-dans…..
Efter godt to måneder på posten som
aktivitetsmedarbejder i Houlkær Hallen er
Jacob Flintholm allerede ved at have sat
nogle solide fingeraftryk på dagligdagen i
det lokale idrætsmekka.
Nyeste skud på stammen er ”Houlkær Løb
og Motion”, som områdets mange løbeentusiaster kunne høre nærmere om ved en
informationsaften onsdag 10. november.
Idéen med den nye løbeklub er – kort
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fortalt – at kombinere motion og socialt
samvær – med fast udgangspunkt i Houlkær Hallen.
Her vil der være mulighed for at klæde om
inden løbeturen – og evaluere dagsformen
over en kop kaffe i cafeteriet bagefter. Fem
erfarne løbetrænere står inde for, at der
bliver mulighed for at udfordre sig selv på
flere niveauer. Spændende lige fra gang til
løb over længere distancer.
- Og forventningen er, at vi forhåbentlig kan samle 25-30 Houlkær-løbere til
en omgang uformel træning hver onsdag
aften, erklærer en spændt Jacob Flintholm.
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Fodbold-kendis hjælper til
En ny aktivitet, der allerede ser ud til at
være godt indarbejdet, er ”Sportskaravanen”, som indtager Houlkær Hallen hver
fredag eftermiddag i tidsrummet fra kl. 12
til 16.
Betegnelsen ”Sportskaravanen” dækker
over en række uformelle idrætsaktiviteter
for folkeskolens ældste årgange, og deltagerantallet ligger typisk et sted mellem 30
og 60, når de lokale teenagere tager forskud på weekenden – for eksempel med
en rask hockey-turnering eller en omgang
skumtennis.
Til at hjælpe med koordineringen og igangsætningen af de forskellige idræts-aktiviteter har Jacob Flintholm ”headhuntet”
et kendt ansigt i den lokale fodboldverden, nemlig den tidligere VFF-, OB- og FC
Midtjylland-spiller, Thomas Frandsen.
Efter at have neddroslet fodboldkarrieren
er Thomas Frandsen nu i gang med at tage
en læreruddannelse på seminariet i Skive
– men han er altså heller ikke bleg for at
gøre et stykke idrætspædagogisk arbejde
ved siden af studierne.
Batmænd vækket til live
Efterårets tredje nye idrætsaktivitet i Houlkær Hallen er i realiteten slet ikke så ny
endda.
Houlkær IF har tidligere haft en driftig
bordtennisafdeling, men den døde lige så
stille ud igen, og i en periode har de lokale
bordtennisborde blot stået og samlet støv.
Det er der nu imidlertid en flok lokale
bordtennisinteresserede, der har sat sig for
at lave om på.

Nærmest på rekordtid har de fået etableret
en bestyrelse – og pustet nyt liv i de lokale
bordtennisaktiviteter – og resultatet er,
at der nu igen er 10-12 lokale batmænd,
der samles til træning i Houlkær Hallen en
gang om ugen.
- Det hele tog i realiteten bare 14 dage.
Så var bordtennisafdelingen i gang igen,
noterer Jacob Flintholm.
Salsa og gadefodbold
Efter nytår regner den nye aktivitetsmedarbejder i Houlkær Hallen med at barsle med
endnu et par nye initiativer.
Således vil der fra 25. januar blive mulighed
for at danse salsa i Houlkær Hallens festlokaler – under ledelse af en salsa-kyndig
instruktør.
Og i løbet af foråret er det også planen, at
Jacob Flintholm vil forsøge at afvikle en
gadeturnering i indendørs fodbold, som
måske kan være med til at bringe helt nye,
upåagtede fodboldtalenter i Houlkær frem
i dagens lys.
Sideløbende med de programsatte idrætsaktiviteter er det også tanken, at Houlkær
Hallen skal fungere som et mere uformelt
samlingssted.
Hallen er allerede blevet udstyret med et
spil bordfodbold, som bliver flittigt brugt i
fritiden, og så sent som i forbindelse med
FCKs Champions League-kamp på hjemmebane mod Barcelona var ikke færre end
75 lokale fodboldfans samlet til fodboldfest i Houlkær Hallen.
- Det var virkelig et ”hit”, så hvad kan det
mon ikke udvikle sig til, hvis nu FCK kvalificerer sig til næste runde i Champions
League, filosoferer Jacob Flintholm.
13
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Julemarked
Søndag d. 28/11
Kl. 11 - 15

Kom
til julemarked i
aktivitetshuset.
Der er mulighed for
at købe mange
spændende ting.
Juledekorationer,
nisser, julekort og
meget mere

Traditionen tro
vil der være
tombola, med
mange flotte
gevinster.

Der bliver solgt gløgg,
æbleskiver, kaffe, te og
sodavand.

Håber vi ses i aktivitetshuset
ved siden af kirken.

M.v.h. afd. 12,17 og 18.
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Et springbræt til en aktiv fritid
Over 70 unge i Houlkær har i de seneste to år haft glæde af
”Projekt Springbrættet”, som nu er afsluttet
Samarbejde på tværs, så de unge oplever,
at der går en rød tråd fra skolen til fritidslivet.
Kombineret med nogle engagerede voksne,
som de unge har tillid til – og lyst til at
være sammen med.
Er de ingredienser til stede, er det virkelig
muligt at ”flytte nogle hegnspæle”.
Det er måske i virkeligheden hovedkonklusionen på ”Projekt Springbrættet”, som
Boligselskabet Viborg søsatte i Houlkærområdet i 2008 – med økonomisk støtte
fra Integrationsministeriet og Viborg Kommune.
Det to-årige projekt, som nu er endeligt
afsluttet, gik - overordnet set - ud på at få
flere foreningsløse og socialt udsatte unge
aktivt engageret i det lokale foreningsliv.
Målsætningen var at få tag i mellem 50 og
60 foreningsløse drenge og piger i aldersgruppen 10 til 14 år. At få motiveret mindst
fem af de unge til at gå i gang med en
lederuddannelse, og at få involveret mindst
ti forældre i en form for frivilligt foreningsarbejde.
- Og på alle tre fronter må vi sige, at vi
har nået de mål, vi satte os. Så godt og
vel endda, opregner beboerrådgiver Tonie
Holmberg, der på boligselskabets vegne har
været tovholder for projektet.

Piger har fundet sammen i klub
Ret hurtigt stod det klart, at der i realiteten
var tale om to projekter: Et pige-projekt og
et drengeprojekt.
Ansvaret for arbejdet med pigerne har fra
første færd ligget hos Karin Bjerrum fra Fritidsgården, mens det i det meste af projektperioden har været lærer Jacob Flintholm,
der har stået for arbejdet med drengene.
I alt 31 piger har i løbet af de to år været
involveret i de forskellige pige-aktiviteter –
heraf 20 med anden etnisk baggrund end
dansk.
Nogle af dem har – efter at være blevet
introduceret for de forskellige tilbud bevæget sig videre ud i det organiserede
foreningsliv.
Andre har via projektet fundet en fast base
i en nyetableret pigeklub, som holder til i et
af Houlkærvængets kælderlokaler.
Pigeklubben tæller i øjeblikket 12 piger,
som mødes fast én gang om ugen - fortrinsvis om kreative aktiviteter.
Klubben drives i samarbejde med Dansk
Flygtningehjælps lokalafdeling, og tre
friske gymnasiepiger er som frivillige hjælpere med til at sætte aktiviteter i gang – og
snakke med pigerne om løs og fast.
- Netop dét at få aktiviteterne forankret i
hverdagen efter projektperiodens udløb, er
noget vi har været meget opmærksomme
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på i forbindelse med Projekt Springbrættet.
- Der er desværre alt for mange dårlige
eksempler på, at den slags tidsbegrænsede
initiativer har det med at dø ud. I samme
øjeblik bevillingerne slipper op, og der ikke
er flere penge til at køre projekterne videre
for, erkender Tonie Holmberg.
Drenge i ”løbeskole”
Hvad drenge-gruppen angår, så har den
gennem det meste af forløbet bestået af
cirka 40 drenge.
Nogle af drengene var i forvejen sporadisk involverede i det lokale foreningsliv.
Halvdelen stod - som udgangspunkt - helt
udenfor, og etnisk set var fordelingen i
gruppen også omtrent fifty-fifty.
I løbet af projektperioden har drengene
haft mulighed for at ”snuse” til mange forskellige fritidstilbud, men en af de aktiviteter, som uomtvisteligt gjorde størst indtryk,
var deltagelsen i Viborg City Maraton 2009.
Drengene fik gratis stillet løbetøj og sko til
rådighed – på den betingelse, at de så til
gengæld passede deres træning.
Det skulle hurtigt vise sig at være en ganske
glimrende motivationsfaktor, og da det
kom til stykket, gennemførte hele flokken
10 km-ruten ved det lokale langdistancearrangement.
- For mange af drengene var det stærkt
grænseoverskridende – og noget, som har
givet dem et kolossalt rygstød videre i livet,
vurderer Tonie Holmberg.
Flere af drengene er nu gået et skridt
videre – og har givet sig i kast med den
”Unge i front”-lederuddannelse, som DGI
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Midtjylland her i 2010 gennemfører i Houlkær-området. I alt 17 unge er med på DGIkurset, heraf cirka halvdelen med en anden
etnisk baggrund end dansk.
Kontakten til Jacob Flintholm slipper de
unge heller ikke, selv om Projekt Springbrættet nu officielt er fortid.
Qua sit nye arbejde som aktivitetsmedarbejder i Houlkærhallen vil Jacob Flintholm
også i fremtiden være en del af de unges
fritidsliv.
- Så også hvad drengene angår, synes jeg
med rette, vi kan sige, at det er lykkedes at
forankre projektet i hverdagen i Houlkær,
fremhæver Tonie Holmberg.
Når dertil lægges:
- at flere af drengene i kraft af den ekstra
motion er kommet til at klare sig bedre i
skolen
- at drengene nu er så tilpas trætte om
aftenen, at de ikke længere har overskud til
at rende rundt og ”lave ulykker”
- og at projektet i løbet af de to år har
været med til at skabe en masse nye venskaber på tværs af etniske tilhørsforhold
….så kan Projekt Springbrættet sammenfattende kun betegnes som lidt af en lokal
solstrålehistorie.
- Samtidig er projektet også et meget godt
billede på, hvad vi kan her i Houlkærområdet, når vi spiller sammen og forstår
at udnytte vore fælles erfaringer og ressourcer, lyder udgangsreplikken fra en
ovenud tilfreds Tonie Holmberg.
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Anmeldelser
Tracy Chevalier: Forunderlige skabninger.
En roman der foregår i England i begyndelsen af 1800-tallet, så kommer man til
at tænke på Jane Austen. Det er heller
ikke helt forkert, den ene af hovedpersonerne, Elizabeth Philpot, kunne godt have
optrådt i én af Jane Austens romaner. Faktisk er hun en virkelig person, som muligvis endda har mødt Jane Austen. Elizabeth
er en ugift kvinde, som tilhører det bedre,
men fattigfine borgerskab. Sammen med
sine to ligeledes ugifte søstre flytter hun
til udkantsengland, nærmere bestemt Lyme
Regis på sydkysten, hvor de bedre kan leve
af deres beskedne midler end i London. At
supplere indtægterne med lønarbejde er
helt utænkeligt, men tiden skal jo udfyldes med noget. Elizabeth bliver interesseret i de mange fossiler som kan findes
på stranden og i skrænterne ved Lyme
Regis. For hende er det en hobby, men for
bogens anden hovedperson, arbejderpigen
Mary Anning, er det en levevej. Hun har et
godt blik for at finde fossiler, og salget af
dem udgør indtægtsgrundlaget for hendes
familie. Mary Anning er ligeledes en virkelig person.
De to kvinder mødes i en fælles interesse
for de ”forunderlige skabninger”. Nogle af
deres fund er tydeligvis ikke fra kendte dyr,
selvom de kaldes ”krokodiller” af mangel
på bedre forklaring. En anden forklaring:
knogler fra nu uddøde dyr, hænger slet
ikke sammen med det gængse verdensbillede, hvor man stadig tror på bibelens
skabelsesberetning, og hvor ingenting pr.

definition kan være ældre end ca. 4.000 f.
kr., tidspunktet for jordens skabelse. Det får
Elizabeth meget tydeligt at vide, da hun
prøver at spørge den lokale præst.
Der er dog andre som interesserer sig for
fossiler, både samlere, som betragter dem
som trofæer, og videnskabsmænd som
arbejder med teorier om deres oprindelse.
De gør brug af Marys evner som fossiljæger, desværre uden altid at kreditere hende
for hendes fund. Elizabeth prøver at hjælpe
hende, både med at få økonomisk kompensation og videnskabelig anerkendelse, og
det lykkes til en vis grad.
Hvis du både er Jane Austen-fan og samtidig synes at Dinosaurens fjer var god, er der
stor sandsynlighed for at du også vil synes
om Forunderlige skabninger.
Herbjørg Wassmos seneste bog: Hundrede
år er en biografisk roman om hendes egen
familiebaggrund. Den handler om kvinder
i fire generationer: Hendes mormors mor
Sara Susanne, mormor Elida, mor Hjørdis
og om Herbjørgs egen barndom og foregår, som titlen siger, i en periode på hundrede år, fra 1842 til 1942. Det meste af
handlingen foregår i Nordnorge i området
omkring Lofoten, med en afstikker til Oslo.
Romanen er en blanding af fakta og fiktion
- i den ældre del af historien mest fiktion
pga. de sparsomme fakta.
Herbjørg Wassmo har fundet ud af at den
kvinde, der har siddet model til englen på
altertavlen i Lofot-katedralen, er hendes
oldemor Sara Susanne. Det er udgangs17
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punktet for romanen, hvor hun beskriver Sara Susannes liv med sin tavse mand
(han stammer og siger derfor så lidt som
muligt), de mange børnefødsler og en
mulig romance med præsten og kunstmaleren Frits Jensen. Én af fødslerne forløber
dramatisk, og der er brug for en fødselslæge: Benjamin Grønelv, kendt fra Dinatrilogien!
Et gennemgående tema er konflikter
mellem mor og datter. Elida har et dårligt forhold til sin mor, fordi Sara Susanne
har frarådet hendes ægteskab med en verdensfjern mand med et vaklende helbred.
Moderen får sådan set ret. Elidas liv bliver
præget af hårdt arbejde og mange børnefødsler, og mandens sygdom fylder rigtig
meget. Det betyder bl.a. at hun bliver nødt
til at nedprioritere børnene – nogle af dem
kommer i pleje i en periode – og det betyder igen at hun får et dårligt forhold til
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sin datter Hjørdis, som er et af de fravalgte
børn. Hjørdis svigter sin datter ved at gifte
sig med en voldelig mand og lukke øjnene
for at han misbruger datteren. Herbjørg
får aldrig rigtig talt ud med sin mor om
dette, og forholdet til faderen er naturligt
nok mere end anstrengt. Faderen omtales
konsekvent som ”han”. Incest-temaet går
igen fra forfatterens Tora-trilogi (Huset
med den blinde glasveranda), som udkom
i 1980’erne. I Hundrede år bliver Herbjørg
Wassmos barndom sat ind i en større sammenhæng.
Der er efterhånden en del romaner der
handler om demens, dels ud fra den
dementes eget synspunkt, eller ud fra familiens. Sidste år udkom Lise Genovas meget
anbefalelsesværdige Stadig Alice, omtalt af
min kollega Charlotte Hvorslev både i bibliotekets bogcafe og i Folkebladets kulturklumme.
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I år er der kommet en anden roman om
demens, som også er absolut læseværdig,
nemlig Stefan Merrill Block: En fortælling om at glemme. Den specielle form for
tidlig demens, som nogle af romanens personer lider af, er arvelig, og stammer fra én
bestemt mand i 1800-tallets England, som
desværre blev far til en masse børn. Nogle
af hans efterkommere kommer til USA, hvor
de udover de dårlige gener, også er fælles
om en slags familielegende, som videregives fra generation til generation (selvfølgelig før fortællerne bliver demente!). Landet
Isidora er et Utopia, hvor indbyggerne er
fri for sorger og bekymringer, fordi de har
glemt dem. Den mistede hukommelse kan
altså også ses som noget positivt.
Den ene af romanens to hovedpersoner er
den gamle pukkelryggede Abel, der lever
som eneboer på en forfalden gård, der
ligger som en ø i et nyt parcelhuskvarter.
Abels velskabte tvillingebror fik demens,
mens Abel selv gik fri. Den anden hoved-

person er den nørdede teenagedreng Seth,
hvis mor er demensramt, og hvis far er så
dårlig til at tackle familiens situation, at
Seth står meget alene med problemerne.
Han forsøger at finde oplysninger om sin
mors familie, en ikke helt let opgave, da
moderens ikke har fortalt noget om sin
baggrund, udover Isidora-historierne.
Romanen skifter mellem Abel-kapitler,
Seth-kapitler, Isidora-historier og genetisk
historie. Det hele ender med at gå op i en
højere enhed.
Til slut vil jeg anbefale et par andre romaner om demens. Hanne Vibeke Holst: Dronningeofret (3. del af Kronprinsessen) har
demens som et vigtigt omdrejningspunkt.
En noget ældre bog: J. Bernlef: Hjernespind fra 1987, gjorde et stort indtryk på
mig da jeg læste den. Romanen er i jegform, og man følger sygdommens udvikling gennem hovedpersonens sprog, som
gradvis bliver mere og usammenhængende.
Grethe Kvist
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Nyt fra Houlkærskolen
Skolens nye pædagogiske afdelingsleder
Finn Højly Bugge begyndte sit arbejde
på skolen 1. november 2010. Finn afløser
Jeannette Enevoldsen, som er blevet skoleleder på Møldrup skole.
Finn har gennem de seneste 4 år arbejdet
på pilotholdet, som er et hold med 3 lærere
og 3 pædagoger, som arbejder i forhold til
børn med særlige problemer. Finn er således godt inde i en del af de arbejdsfunktioner, han skal varetage i sit job på skolen.
I uge 41 var skolen omdannet til en by i
forbindelse med projekt Byen. Overalt var
der forretninger, spisesteder, virksomheder,
en bank, en byret, og byen havde sandelig
også en borgmester.
Eleverne kunne søge stillinger i de enkelte
virksomheder. Typisk arbejdede eleverne
sammen på tværs af alder. Elever i 1. klasse
arbejdede sammen med elever fra f.eks. 9.
årg. Dette gav mange positive historier.
Projektugen blev afsluttet med ”Open by
night”. Her besøgte over 800 forældre og
pårørende byen. Konklusionen er, at der var
tale om et meget vellykket projekt.
Skolen vandt en pris som et resultat af
Bogæderdagen. Denne dag gik ud på, at
eleverne skulle læse så mange sider som
muligt. Blandt de deltagende skoler, vandt
vi en præmie på 3000 kr.
Pengene skal bruges til at engagere en forfatter til at underholde eleverne.
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Skolen skal sammen med en række andre
skoler indgå i en international undersøgelse af elevernes færdigheder i matematik
og læsning. 4.årg. indgår i undersøgelsen.
Skolebestyrelsen har fastlagt 4 temaer, som
skal være indsatsområder de kommende år.
De 4 temaer er inklusion, udfordring af de
dygtigste elever, IT (informationsteknologi)
i undervisningen samt den internationale
dimension. Bestyrelsen afholder et møde
for forældrerådsmedlemmerne den 23.
november 2010.
Her præsenteres temaerne samt lægges op
til en drøftelse af forventningerne til bestyrelsen.
Ole Birch
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En kanon god uge
Store og små elever på Houlkærskolen arbejdede sammen i ”Houlborg”
I uge 41 var hele Houlkærskolen lavet om til
en mini by, som efter en masse gode forslag
kom til at hedde Houlborg. Ligesom mange
andre byer havde vores mini by også restauranter, en frisør, reklamebureau, taxaer,
som kunne køre dig hen, hvor du ville, og
mange, mange andre spændende butikker.
For at en rigtig by kan fungere, havde
vi selvfølgelig også vores egen bank og
borgmester, en domstol, skraldemænd og
et mediehus, der sørgede for at få ugens
nyheder ud til arbejderne.
Ugen startede lige på med at vi pyntede
op i værkstederne, altså klasselokalerne og
fællesrummene, som efter den første dag
ikke længere lignede sig selv. Derefter blev
man i de forskellige værksteder delt op i
mindre enheder med både store og små
elever, som hver fik sin opgave. De ældste
elever skulle også gennem ugen være en
slags ”barnepiger”, idet de ældste hver fik
en af de yngre elever, som man skulle sørge

Ugen igennem blev der arbejdet ihærdigt i
de forskellige værksteder.

for at få med rundt, når byen var åben. Det
gik fint, og vi tror de fleste var tilfredse
med at have fået sådan en tjans.
Fra mandag til onsdag var byen åben i nogle
timer hver dag. Efter at alle medarbejderne
havde fået udleveret løn af chefen, kunne
man gå rundt til de forskellige butikker og
købe noget for dagens løn. Chefen var en
elev, som på forhånd havde ansøgt om stillingen som chef på værkstedet. Cheferne
fik også lidt mere i løn end de andre.
Medarbejderne på værkstedet fik en
bestemt sum løn, men havde man imponeret chefen eller ydet ekstra arbejde, fik man
også løn efter fleksibilitet og kvalifikationer. Og man fik selvfølgelig også udleveret en madbillet, hvis man havde betalt for
det inden selve ugen. En madbillet, kunne
man hver dag vælge at bruge i én af de fire
restauranter, hvor man serverede dagens
menu.

Mange af skolens elever fik i ugens løb
”shinet” deres cykler op i Houlborgs cykelsmedje.
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Havde man ikke en madbillet, kunne man
få en snackbillet, som kunne bruges til et
mindre måltid. De fire restauranter skiftedes
til at have dagens snack, og det betød igen
ekstra arbejde, da der skulle laves næsten
dobbelt så meget mad. Der var altså nok
at se til!
Byen var åben hver dag fra kl. 11-12. I den
time skulle man sørge for at få noget at
spise, inden alt var udsolgt, og huske at
komme rundt og besøge de andre butikker
og værksteder i byen.
Om torsdagen var programmet lidt anderledes, da der om eftermiddagen ville være
”Open by Night”. Om formiddagen som
sluttede allerede kl. 12, skulle vi gøre alt
klar til om eftermiddagen. Der skulle bl.a.
fremstilles alt det mad, der kunne laves
i forvejen, sørges for at alt var parat til
gæsterne kom, og laves vagtplan ved alle
værkstederne. ”Open by Night” var fra kl.
15-17, hvor alle forældre og søskende og
andre pårørende var inviteret til at komme
og se, høre, opleve og ikke mindst købe
byens varer.

Det startede med at alle var samlet ude i
Grønnegården, hvor borgmester Ole Birch
holdt sin fine tale, og vinderne af de to
konkurrencer, der havde været i Houlborg
by, fik deres præmie. Konkurrencerne gik
ud på at lave de flotteste pengesedler, der
blev brugt som betaling i byen, samt finde
på det bedste navn til vores mini by. Til
velkomsten blev der også skrålet højt til
to sange, som både store og små elever
kendte. Der var helt op imod 1000 gæster
til ”Open by Night” – altså: Stor succes og
en kanon god uge!
Thea, Katrine og Helle 9. årgang
Læs mere om temaugen på
Houlkærskolen – og se flere billeder –
på www.houlkaerportalen.dk eller på
Miniby Houlborgs egen hjemmeside
http://hval.dk/web/bruger/piax0398/
miniby_houlborg/forside.html

Der var trængsel i ”Grønnegården”, da Open By Night-arrangementet åbnede.
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Costa Brava-tur med forhindringer
Unge Houlkær-fodboldspillere måtte tilbringe et døgn ekstra i Lloret de Mar,
fordi deres bus brød sammen
Otte beslutsomme Houlkær-fodboldledere,
som med opbydelse af al deres muskelstyrke skubber en sammenbrudt bus ud
af Barcelonas mest trafikerede rundkørsel – alt imens et halvt hundrede japanske
turister ivrigt knipser løs med deres digitalkameraer.
Det vil – formentlig - være et af de indtryk, der står stærkest tilbage i erindringen
efter årets Costa Brava Cup i Nordspanien
– sammen med oplevelsen af at være til
Champions League-fodbold på Nou Camp,
hvor FC København på et tidspunkt i 2.
halvleg var tæt på at skabe den helt store
overraskelse mod mægtige FC Barcelona.
Turen til Costa Brava i skolernes efterårsferie har efterhånden udviklet sig til lidt af
en tradition i Houlkær IFs fodboldafdeling.
I år var det fjerde gang, kursen blev sat
mod badestrandene, hotelbyerne og fodboldbanerne nord for Barcelona, og i alt
70 HIF-OGF’ere var med på turen: 57 spillere fordelt på fire hold og 13 voksne til at

holde styr på tropperne.
Busrejsen sydpå forløb stort set gnidningsløst – selv om HIF’erne måtte tilbagelægge
køreturen i en erstatningsbus, ”der ikke var
helt ny”, som tur-arrangør Allan Hjorth
udtrykker dét.
Rejseselskabet fra Houlkær nåede planmæssigt frem til det nordspanske og blev
indkvarteret på et dejligt hotel i badebyen
Lloret de Mar. Og fodboldmæssigt klarede
HIF-holdene sig hæderligt – uden dog at
nå helt til tops ved stævnet. Tre af de fire
deltagende hold spillede sig frem til semifinalen, men det blev så også endestationen
for de rød- og blåstribede.
Turens ubetingede, sportslige højdepunkt
var dog så afgjort Champions League-kampen mellem Barcelona og FCK. Houlkærselskabet tog af sted i god tid, så spillere
og ledere inden kampen kunne nå at promenere et par timer på Ramblaen, men
bedst som HIFerne var nået frem til Barcelona, brød deres bus uhjælpeligt sammen i

Hele flokken af spillere og ledere samlet til fælles fotografering i det spanske.
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midten af en rundkørsel – og var så i øvrigt
ikke i stand til at køre længere ved egen
kraft.
Med hjælp fra det spanske politi lykkedes
det efter nogen tid at få spillerne gelejdet sikkert ud af bussen, så lederne – som
nævnt i indledningen - kunne få det havarerede køretøj skubbet ud af det spanske
trafik-virvar.
I stedet for at ankomme til Nou Camp i
”egen” bus blev HIF’erne nu i stedet fragtet til stadion i Barcelona sammen med de
mange ”officielle” FCK-fans.
Det skete i bedste spanske stil med politieskorte.
- Og dét tror jeg da nok, nogle at vores
spillere syntes, var lidt sejt, bemærker Allan
Hjorth.
At de spanske betjente så lige glemte at
tjekke HIF’ernes billetter, inden de førte
dem hen til det publikumsafsnit, der var
reserveret til FCK-fans’ene, var en anden
snak.
I det almindelige menneskemylder medførte dét en vis forvirring i minutterne op
til kampstarten.

Her er det Aske, Rune og Sebastian, som
ser på, mens U19-spillerne er i ilden.
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- Og jeg skal da ærligt indrømme, at der
var et tidspunkt undervejs, hvor jeg havde
lidt sved på panden. Men alle nåede heldigvis at komme på plads, inden kampen
blev fløjtet i gang, og vi fik også alle med
hjem fra Nou Camp igen, konstaterer Allan
Hjorth.
Vel tilbage i Lloret de Mar kunne HIFerne
så bare krydse fingre for, at det ville lykkes
at få bussen repareret i tide til hjemrejsen
om fredagen.
Længe var bulletinerne positive, men da
det kom til stykket, nåede bussen alligevel ikke at blive køreklar, og efter adskillige
timers venten i en spansk hotel-foyer endte
det med, at HIFerne nødtvungent måtte
tilbringe en ekstra nat ved Costa Bravakysten.
Først lørdag formiddag lykkedes det at få
bussen nødtørftigt repareret, så den kunne
klare hjemrejsen, og hele den oprindelige
tidsplan blev således forskudt med cirka et
døgn.
Først søndag eftermiddag ved 16-tiden
var de unge HIF-fodboldspillere og deres
ledere atter vel hjemme i Houlkær.
- Og det var naturligvis en træls afslutning
på en ellers vellykket fodboldtur, erkender
Allan Hjorth.
- Sikkerhedsmæssigt var der ikke noget
at sige bussen på, og chaufførerne gjorde
bestemt, hvad de kunne for at løse problemerne – men det ændrer ikke ved, at vi fik
stillet en gammel bus til rådighed, som nok
ikke helt var gearet til så lang en køretur.
- Det må vi så nu se, om vi også kan få busselskabet overbevist om, så vi forhåbentlig
undgår at komme til at hænge på en regning for den ekstra overnatning i Lloret de
Mar, nævner Allan Hjorth.

AKTUELT I OMRÅDET

Zumba for de seje
Frem mod jul trænes der hver torsdag i Houlkærhallen fra kl. 19 til 20
Da de startede, var de omkring 350. Nu er
de cirka 100 tilbage.
Det er med zumba’en i Houlkær lidt ligesom med Robinson-ekspedition. Nyhedens
interesse har lige så stille fortaget sig, og
kun de allersejeste holder ud i længden.
Frem til efterårsferien var de lokale zumbaudøvere fortsat fordelt på to hold, men nu
da vintersæsonen for alvor er gået i gang,
er aktiviteten blevet indskrænket til et
enkelt zumba-hold i Houlkærhallen: torsdag fra klokken 19 til 20.
- Efterhånden er der jo næsten zumbastudier på hvert et gadehjørne, og det kan
vi også godt mærke i Houlkær. Deltagerantallet er gradvist dalet, siden vi startede i
forsommeren, men så længe intereressen er
på det nuværende niveau, så fortsætter vi.
- De sidste par gange op mod efterårsferien,
samlede vi vel cirka 100 zumba-udøvere i
alt, og kan vi bare fastholde dem, er det
såmænd også ganske udmærket, erklærer
Niels Laursen, der som medlem af Houlkær
IFs fodboldudvalg er hovedmanden bag
zumbaens indtog i lokalområdet.
Hidtil er det fodboldudvalgsmedlemmerne
selv, der troligt har siddet – aften efter
aften – og kontrolleret partoutkort og
krævet penge ind ved indgangen.
Den opgave er her efter efterårsferien
blevet udliciteret til U11-årgangens forældregruppe, som dermed får mulighed for at
tjene en ekstra skilling til aktiviteterne for
de unge fodboldspillere.

Ved at uddele zumba-flyers i lokalområdet og stå for det praktiske i forbindelse
med den ugentlige zumba-træning tjener
årgangen i første omgang et par tusinde
kroner.

Frem til jul er det fortsat Anette Jørgensen,
der står i spidsen for zumba-træningen i
Houlkær.
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- Og dét er jo også altid værd at tage med,
bemærker Niels Laursen.
Instruktionen af de lokale zumba-udøvere
ligger fortsat i hænderne på Anette Jørgensen fra Dit Studie. Sidste træningsaften
inden juleferien er torsdag 16. december,
men går det som Niels Laursen & Co. håber,
bliver de faste zumba-aktiviteter muligvis
suppleret af et ekstra ”zumba-brag” i perioden op mod jul.
- I Frederiks havde de stor succes, da de
for nylig forsøgte sig med et zumba-maraton-arrangement over flere timer – og dét

kunne måske også være sjovt at at prøve i
Houlkær.
- Konceptet består i at samle tre-fire forskellige zumba-instruktører, som så hver
især giver deres bud på, hvad zumba er,
i løbet af nogle timer en lørdag eller en
søndag, forklarer Niels Laursen.
Om fodboldafdelingen i Houlkær gør alvor
af at realisere zumba-maraton-planerne
kan man orientere sig om på hjemmesiden
www.zumbaviborg.dk, hvor der er i øvrigt
også er forskellige andre praktiske oplysninger at hente.

Nisse Cup – også i 2010
Søde nisser med julebag i kurvene, seje
DJ’s, fristende lotterigevinster og masser af
raske fodboldspillere.
Det er blot nogle af de nøgleord, som
gennem snart mange år har kendetegnet Houlkær IFs traditionsrige Nisse Cup i
Houlkærhallen.
I weekenden fra 3. til 5. december går det
løs igen.
- Og igen 2010 håber vi på at nå op i nærheden af de 100 hold, som vi plejer at ligge
på, siger formanden for HIFs fodboldafdeling, Palle Kjær Laursen.
Stævnet er for ungdomsårgangene fra U6
til og med U15, og hvis ellers antallet af
tilmeldinger lever så nogenlunde op til forventningerne, kommer Nisse Cup’en i alt til
at strække sig over godt 30 timer fordelt på
fredag, lørdag og søndag.
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Det endelige turneringsprogram og yderligere detaljer omkring stævne-afviklingen
vil inden Nisse Cup’en fløjtes i gang kunne
studeres på HIFs fodboldafdelings hjemmeside www.houlkaer-fodbold.dk
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Barselsvikar
Jeg hedder Anders Fuglsang og glæder mig til at vikariere i
Houlkær sogn som afløser for sognepræst Karsten Høgild i
dennes orlovsperiode fra oktober til og med den 16.januar.
Jeg har været præst i 13 år. Indtil 2006 i landsogne syd for
Viborg og som sygehuspræst.
De seneste 4 år har jeg drevet en selvstændig praksis som psykoterapeut. Ved siden af denne virksomhed fungerer jeg som
præstevikar i det midtjyske.
Jeg er gift med Dorthe Fuglsang og har 2 børn på 11 og 20 år.
Privat bor jeg i Kjellerup.
Som sagt glæder jeg mig til at komme til Houlkær i en periode
og ser frem til at være præst for jer i sorger og i glæder.
Anders J. Fuglsang

Arrangementer
Sogneeftermiddage
Søndag den 16. januar kl. 15.00 i kirkens mødelokaler (fælles for alle bysogne).
v/journalist Eva Jørgensen
"Sorrig og glæde"
Med udgangspunkt i sine bøger "Vi ses i morgen" og "Sorrig og glæde" fortæller Eva Jørgensen om rollen som pårørende til et menneske med en dødelig sygdom. Om konflikterne
og skyldfølelsen over ikke at slå til. Og om kampen for selv at overleve psykisk. Sidst men
ikke mindst hvordan hun betragter døden og finder vej igennem smerten.
Torsdag den 20. januar kl. 14.30
v/Pia Sisco
”Fra angst og bekymring til grin og glæde”.
I de seneste 10 år er hospitalsklovne blevet en mere og mere accepteret del af sygehuspersonalet. Pia Sisco fra Århus har arbejdet som hospitalsklovn i en del år, og hun vil fortælle
om hospitalsklovnens arbejde, og hvordan man bliver mødt af indlagte børn og voksne.
Hun kan fortælle mange solstrålehistorier, men også om en del kampe der skal kæmpes for
at blive en respekteret del af sygehuspersonalet.
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Sogneaftener
Tirsdag den 22. februar kl. 19.30
v/Eberhard Harbsmeier
Barnets ret til religion
Det at være religiøs eller at have en religion, er dybest set ikke en pligt - men et privilegium
eller en ret, mennesket har. Det gælder for voksne, men især også for børn. Når vi påvirker
eller opdrager børn religiøst, så er det ikke, fordi kirke, forældre eller endda samfund har
en "ret" til det eller et krav på det - men det sker for børnenes skyld. Barnet spørger efter
egen identitet, den verden, vi lever i, den tillid, der bærer vores liv. Derfor skal religion ikke
være noget, der påduttes barnet udefra - men noget, et barn har brug for. Foredraget vil
tage religiøs opdragelse op - ud for barnets synsvinkel, idet ikke forældres, kirkens eller
samfundets interesser står i centrum - men barnets behov.
Foredraget kan også ses som et indspark til den aktuelle og lokale debat om kristendommens rolle i skole og samfund.

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.
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. december og den 1. februar kl. 14.00

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!
Kommende dato: den 26. januar kl. 17.00 v/Karsten Høgild
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Forårsmarked 2011
finder sted lørdag den 9. april se nærmere i næste nummer af Houlkær Nyt.
Indtil da, er man meget velkommen til at indlevere effekter til genbrugsen, boderne
samt auktionen
Henvendelse sker til kirketjener Per Skelkjær tirsdag – fredag fra 9.00 – 12.00
tlf: 27 12 01 82

Houlkær Gospel 2011
Lørdag den 22. januar kl. 10-17
”Syng livsglæden frem”
Den kendte gospeldirigent Hans Christian Jochimsen kommer igen til Houlkær Kirke som instruktør til
den traditionelle gospel workshop i januar. Gospelsangeren Lene Nørrelykke medvirker ligesom sidste
år i slutningen af workshoppen og til den afsluttende offentlige koncert.
Alle kan deltage i lighed med tidligere år. Arrangørerne opfordrer flere mandlige sangere til at deltage
med henblik på bedre klanglig balance i koret
Enhedspris for deltagelse inkl. en let varieret frokost (også for vegetarer) og eftermiddagskaffe/the
og kage er 150 kr.
Tilmelding sker via e-mail til organist@houlkaerkirke.dk med angivelse af navn(e) og antal tilmeldte
eller ved henvendelse på kirkekontoret senest onsdag
d. 12. januar kl. 12.00.
Vel mødt!
Houlkær menighedsråd.
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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.
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

Adventsfest
Lørdag den 4. december kl. 12.30
Vi begynder med at spise en dejlig middag.
Efterfølgende vil sognepræst Lotte Martin Jensen fortælle om advent.
I lighed med tidligere år, er der mulighed for at bestille en granbuket.
Husk tilmelding til middagen samt bestilling af granbuket senest fredag den 26. november
inden kl. 12.00 til sognemedhjælper Tove Kallestrup på tlf: 20 86 11 58 alternativt til kirkekontoret på tlf: 86 67 40 88.
Kirkebil kan bestilles til Tove Kallestrup senest på dagen inden 11.30 på tlf: 20 86 11 58

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 19. november, den 3. dec. er aflyst grundet adventsfesten den 4. dec. Den 31. dec. er
der Nytårsaften (se andet steds i bladet) den 21. jan. den 4. feb. den 18. feb. og så fremdeles.
Husk endelig tilmelding til sognemedhjælper Tove Kallestrups telefon, senest på selve dagen
inden kl. 12.00 - tlf: 20 86 11 58 hvis I vil køre med kirkebussen om aftenen.
Prisen for aftensmad er kr. 30,30

HOULKÆR KIRKE

Koncerter og musikarrangementer
Lørdag den 27. november kl. 16.00
Adventskoncert med Viborg Musikskoles strygerensemble under ledelse af Anna Binkova.
Onsdag den 8. december kl. 19.30
”De 9 læsninger”. Unge og ældre fra menigheden læser
Houlkær Kirkes Børnekor, Pigekor og Voksenkor synger under ledelse af Jens Chr. Hansen.
Onsdag den 15. december kl.19.30
Julekoncert med Viborg Concert Band under ledelse af John Leth og Viborg Musikskoles Kor under ledelse af Ole Gad.
Mandag den 20. december kl. 17.00
Syng julen ind. Viborg Koret synger for på de kendte julesalmer under ledelse af Jens
Chr. Hansen.
Søndag den 2. januar kl. 15.00
Nytårskoncert med Jesper Brun-Jensen,
bas & Anne Lise Quorning, klaver.
Jesper er ansat som bassanger ved Den
jyske Opera og er kendt for sin fyldige,
varme stemme og sit smittende lune.
Anne Lise er uddannet pianist og organist
og har ansættelse ved Lyngå Kirke. Ægteparret optræder i utallige sammenhænge,
både til kirkekoncerter og til mange forskellige former for underholdning. Med et alsidigt
repertoire venter der publikum en festlig og fornøjelig nytårskoncert. Menighedsrå-det er
vært ved et lille glas champagne og et stykke kransekage.
Lørdag den 22. januar kl. 16.00
Gospelkoncert med dirigenten og workshoplederen Hans Christian Jochimsen, Lene
Nørrelykke og Houlkær Gospelkor 2011 som afslutning på den traditionelle workshop,
som foregår hele dagen.
Onsdag den 2. februar kl. 19.30
Spillemandsmesse til Kyndelmisse
(se under gudstjenestelisten)			
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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.
Houlkær Kirkes Babysalmesang foregår hver mandag formiddag kl. 10.15
Læs mere på Houlkaerportalen: www.houlkaerportalen.dk
Kontakt Sognemedhjælper Tove Kallestrup tlf. 20 86 11 58.
Mail: tove@houlkaerkirke.dk

Fernisering i Houlkær Kirke
Fernisering fredag den 19. november kl. 16.00 v/maleren Hanne Drewniak - Birgittelyst.
Kirkens kunstudvalg har den glæde at kunne byde velkommen til en lokal kunstner der
udstiller i kirkens våbenhus og gange fra den 19. november og frem til midt i januar.
Hanne Drewniak har arbejdet seriøst med sin billedkunst de sidste 25 år - og har senest
været leder af en kunstskole. Hun har udstillet i kunstforeninger, gallerier og forskellige
offentlige bygninger herhjemme og rejst mange steder i verden for at få inspiration til sine
billeder.
Hun har haft et kunstprojekt i Frankrig hvor familien har hus.
Hanne vil komme til vores fernisering og fortælle om sine billeder. - Der serveres lidt vin og
mundgodt til arrangementet.

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
NB. Ikke 31. december
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Julehjælp
Også i år bliver det muligt at søge julehjælp i Houlkær Kirke. Vi arbejder i øjeblikket med
forskellige muligheder og er desværre ikke på nuværende tidspunkt klar over, hvad vi har at
gøre med – men det bliver vi inden december måned.
Julehjælp er et særligt tilbud til dårligt stillede familier eller enlige MED børn.
Fra 1. december til og med 8. december, vil man kunne hente et ansøgningsskema på kordegnekontoret fra tirsdag til fredag i tidsrummet mellem kl. 9.00 og kl. 13.00. Her vil det
fremgå, hvilken type hjælp, der kan blive tale om.
Lotte Martin Jensen

Nytårsaften 2010
Igen i år indbyder vi til hyggeligt samvær i Houlkær Kirke nytårsaften.
Vi samles kl.19.00 og spiser sammen. I aftenens løb er der almindeligt hyggeligt samvær. Vi
vil også synge sammen, høre historie, quizze og spille pakkespil.
Aftenen slutter med gudstjeneste i kirken kl. 23.15. – Alle er meget velkomne til at deltage
i guds-tjenesten – også dem, der ikke har deltaget i aftenens øvrige arrangement.
Deltagelse i spisning og underholdning koster 60,00 kr. per person + en lille gave à ca.
10,00 kr. til pakkespillet.
Af hensyn til så vel mad som kørsel, beder vi om tilmelding. Sidste frist for tilmelding er
tirsdag den 28. december kl. 12.00 til kirkekontoret tlf: 86 67 40 88.
Der vil være mulighed afor t benytte kirkebilen såvel ud som hjem.
Nytårsholdet

Juleoptakt for børn i førskolealderen
Onsdag den 15. december og torsdag den 16. december kl. 9.00 for børnehaver
Torsdag kl.10.00 ligeledes for vuggestuer og dagplejere.
Forældre/bedsteforældre mv. med børn i de samme aldersgrupper er velkomne til at deltage.
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Nørklegruppens Julesalg
Nørklegruppen holder julesalg med juleklip og gode ideer til julegaver.
Julesalget finder sted lørdag den 4. december kl. 11.45 inden adventsfesten der starter kl.
12.30 samt om søndagen den 5. december inden gudstjenesten kl. 9.30 og efter gudstjenesten frem til kl. ca. 12.30.

Er du kreativ og brænder inde med ideer?
Er du kreativ og har du endnu ikke fundet et sted hvor du kan kanalisere din kreativitet, så
er vi mellem 8 og 10 kvinder der sidder og venter på netop dig i vores midte.
Ring venligst til undertegnede
Ingrid Malmgren, tlf: 86 67 15 19

Spillemandsmesse til Kyndelmisse
Onsdag den 2. februar kl. 19.30
Et udvidet spillemandsorkester under ledelse af Bent Melvej, Houlkær Kirkes Pigekor, Børnekor og Voksenkor samt Viborg Koret opfører Spillemandsmessen, som har tekster af Holger
Lissner. Musikken er af Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer og tager udgangspunkt i
dansk traditionel dansemusik.

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. For tiden efterlyser vi
flere bør-nepassere!
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: Sognepræst Lotte Martin Jensen, tlf: 86 67 40 83
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Gudstjenester
December

Søndag den 5. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 12. kl. 10.30
Anders Fuglsang
Søndag den 19. kl. 10.30
Anders Fuglsang
Fredag den 24.
Juleaftensdag
kl. 13.30 Lotte Martin Jensen
kl. 14.45 Anders Fuglsang
kl. 16.00 Anders Fuglsang
Lørdag den 25. kl. 10.30
1. Juledag
Lotte Martin Jensen
Søndag den 26. kl. 10.30
2. Juledag
Anders Fuglsang
Fredag den 31. kl. 23.15
Nytårsgudstjeneste
Lotte Martin Jensen
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Januar 2011

Søndag den 2. kl. 10.30
Helligtrekonger
Anders Fuglsang
Søndag den 9. kl. 10.30
Anders Fuglsang
Søndag den 16. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 23. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 30. kl. 10.30
Karsten Høgild

Februar

Søndag den 6. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 13. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 20. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 27. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
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DET SKER...
19/11
19/11
27/11
4/12
4/12
7/12
8/12
15/12
15/12
16/12
20/12
31/12
31/12
2/1
16/1
20/1
21/1
22/1
26/1
1/2
2/2
4/2
18/2

Fernisering - maleriudstilling kl. 16.00/ Kirken
Åben familie kl. 18.30/ Kirken
Adventskoncert kl. 16.00/ Kirken
Julesalg kl.11.45 / Kirken
Adventsfest kl. 12.30/ Kirken
Studiekreds kl. 14.00 / Kirken
De 9. læsninger kl. 19.30 /Kirken
Juleoptakt/børnehaver kl. 9.00/ Kirken
Julekoncert kl. 19.30 / Kirken
Juleoptakt kl. 9.00 og kl.10.00 vuggest. og dagpl./Kirken
"Syng julen ind" kl. 17.00/ Kirken
Nytårsaften kl. 19.00 spisning / Kirken
Nytårsgudstjeneste kl. 23.15/ Kirken
Nytårskoncert kl. 15.00 /Kirken
"Sorrig og glæde" Journalist Eva Jørgensen kl. 15.00 / Kirken
"Om hospitalsklovne" kl. 14.30/ Kirken
Åben familie kl. 18.30 / Kirken
Gospeldag fra 10 - 17 / Kirken
Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 /Kirken
Studiekreds kl. 14.00 / Kirken
Spillemandsmesse kl. 19.30 / Kirken
Åben familie kl. 18.30 / Kirken
Åben fam. / Kirken 18.30

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk
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