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AKTUELT I OMRÅDET

- Klø bare på med jeres halplaner
Omfattende halprojekt fik positiv politisk modtagelse på vælgermøde i Houlkær
”Et knaldhamrende godt projekt”. ”En
rigtig god ide”. ”Kakao for øregangene”.
Hele raden rundt lød der kun opmuntrende
kommentarer, da de ambitiøse fremtidsplaner for Houlkær Hallen en uges tid inden
kommunalvalget blev præsenteret for otte
af byrådskandidaterne på Initiativgruppen Houlkærs traditionelle vælgermøde på
Houlkærskolen.
Stort set samtlige partier havde til lejligheden ”kørt det tunge skyts i stilling”. Anført
af borgmesterkandidaterne Karin Gaardsted (S) og Ib Bjerregaard (V).
De to forhåndsfavoritter til borgmesterposten blev på mødet flankeret af spidskandidaterne fra SF, Det Radikale Venstre,
Enhedslisten og Kristendemokraterne:

Houlkær IF-formand Henning Bruun Schmidt var aftenens dirigent og kunne efter
vælgermødet glæde sig over en positiv,
politisk modtagelse af de ambitiøse planer
om en om- og udbygning af Houlkær
Hallen
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Søren Gytz Olesen, Kenneth Mortensen,
Flemming Gundersen og Knud Gaarn
Larsen, mens Det Konservative Folkeparti
og Dansk Folkeparti i Houlkær lod sig
repræsentere af ”løjtnanterne”, Ejner Bank
Andreasen og Ove Kent Jørgensen.
Og så var der da i øvrigt også adskillige andre byrådskandidater på plads i
salen – blandt de i alt knap 60 lokalpolitisk interesserede, der havde fundet vej til
Houlkærskolens lærerværelse på en mørk
og fugtig novemberaften.
Pæne ord – men ingen løfter
Ingen af politikerne ville på stedet love, at
de i det kommende byråd er parate til at
støtte Houlkær-projektet med en endnu
uspecificeret millionbevilling.
Men alle ved de nu - i det mindste - hvilke
tanker, der ligger bagved, når de - sandsynligvis i løbet af 2010 – bliver præsenteret for en konkret ansøgning om støtte
til byggeriet, der skal forvandle Houlkær
Hallen fra en traditionel idrætshal til hele
lokalsamfundets fri- og værested (læs mere
side 10 og 11).
- Under alle omstændigheder har vi nu
nogle positive, politiske tilkendegivelser,
som vi kan gå videre med til bl. a. Lokaleog Anlægsfonden.
- Ret meget længere havde vi nok heller
ikke forventet, at vi kunne nå i aften,
konkluderede aftenens dirigent, Henning
Bruun-Schmidt, som afslutning på vælgermøde-debatten om det forestående halbyggeri.
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Plads til ”de skæve”
Ib Bjerregaard (V) ville ikke på stående fod
love 2 mio. kroner eller mere i støtte til halprojektet i Houlkær.
- Men jeg synes, det lyder rigtig godt, at I
tænker idrætslivet sammen med det forebyggende, sociale arbejde i lokalområdet,
fremhævede han.
Søren Gytz Olesen fra SF fandt ligeledes, at
styrken i Houlkær-projektet ligger i bredden af de påtænkte aktiviteter.
- Lige da jeg først hørte om projektet,
tænkte jeg: Åh, nej. Ikke en ny idrætshal.
Derfor vil jeg også kraftigt opfordre jer til
at holde fast i visionen om et samlingssted
for børn, unge og gamle, hvor der også skal
være plads til de skæve unge, bemærkede
han.
Flemming Gundersen (EL) betegnede halprojektet som en rigtig god idé og foreslog
- med et glimt i øjet - at der måske endda
kan indrettes en etnisk café, hvor mandlige
indvandrere i lokalområdet kan sidde og
ryge vandpibe.
Kenneth Mortensen (R) erklærede, at
planerne i Houlkær passer som ”hånd i
handske” til de radikales visioner om forebyggelse og tværfaglighed.
- Det er et knaldhamrende godt projekt,
der vil kunne give hele bydelen et gevaldigt
løft, og måske vil det endda vise sig, at 1 +
1 i dette tilfælde giver mere end 2, vurderede den tidligere skolebestyrelsesformand
på Houlkærskolen.
Ejnar Bank Andreasen (K) så også med stor
sympati på projektet. Uden at han dog –
på det foreliggende grundlag – ville love
initiativtagerne ”noget som helst”.
Nogenlunde samme toner lød fra Ove Kent
Jørgensen (DF), der dog erkendte, at visio-

nen om en dobbelthal for hele lokalsamfundet på mødet ”var blevet solgt rigtig
godt”.
Knud Gaarn Larsen (KD) skønnede for sin
del, at det da nærmest må blive ”a piece of
cake” at skaffe 4 mio. kroner til et projekt
med så stort et forebyggelses-potentiale
indbygget.
Og så var turen ellers kommet til den
socialdemokratiske
borgmesterkandidat
Karin Gaardsted, der om nogen følte sig på
politisk hjemmebane i Houlkær, hvor hun
har boet de sidste 30 år af sit liv.
Pistol-metoder
Karin Gaardsted slog indledningsvis fast, at
det ikke er 4 mio. kroner, der tales om, hvis
Houlkær-hallen skal udbygges, så den bl. a.
også bliver i stand til at rumme de nuværende aktiviteter på Fritidsgården.
Og den socialdemokratiske borgmesterkandidat lod sig i den sammenhæng heller ikke
forblænde af det anlægstilskud på 2 mio.

Lærerværelset på Houlkærskolen var fyldt
til omtrent sidste plads, da Initiativgruppen
Houlkær inviterede til vælgermøde kun
seks dage inden kommunalvalget.
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kr., som Lokale- og Anlægsfonden har stillet initiativtagerne i Houlkær i udsigt.
- Lokale- og Anlægsfonden har ind imellem
en lidt kedelig tendens til at bruge pistolmetoder for at få sine projekter igennem –
og derfor gælder det somme tider også om
at have ”is i maven”.
- Hvis idéen er rigtig, skal der også nok
være penge at hente i fonden i 2010 eller
2011, vurderede Karin Gaardsted.
Og at idéen er rigtig – det er den tidligere
lærer på Houlkærskolen helt med på.
- Netop her i Houlkær er der brug for at
fokusere mere på forebyggelse end så
mange andre steder, og derfor synes jeg
også, det er en rigtig god idé at ”pulje”
aktiviteterne i Houlkær Hallen – og bl. a.
tænke Fritidsgården ind i projektet.
- Jeg medgiver gerne, at Fritidsgårdens
nuværende fysiske rammer er ”noget gam-

melt lort”, og at der indenfor overskuelig
fremtid er behov for, at fritids- og ungdomsklubben kommer væk fra lokalerne
derovre, erkendte Karin Gaardsted.
På den baggrund opfordrede hun også initiativtagerne i Houlkær til at arbejde konstruktivt videre med hal-projektet, som hun
i bund og grund finder ”helt på sin plads”.
En mulig løftestang for projektet kan
måske vise sig at blive den status som breddeidrætskommune, som Viborg Kommune
har gjort sig fortjent til i 2010 – på linje
med syv andre kommuner i landet.
- Som breddeidrætskommune får vi på
årsbasis tilført 2,5 mio. kroner fra staten,
og nogle af disse penge kunne det måske
nok blive aktuelt at anvende her i Houlkær,
antydede Karin Gaardsted. Uden at hun
dog konkret stillede bysbørnene i Houlkær
en pose penge fra kommunen i udsigt……

Bunden er nået – og kvaliteten væk
Skolebestyrelsesmedlem klagede sin nød – men fik kun delvist medhold af politikerne
- Jeg tror, vi alle sammen kan være enige
om, at kvaliteten i folkeskolen er utroligt vigtig. Men kvaliteten er efterhånden
svær at få øje på med alle de besparelser,
vi i skolebestyrelsen på Houlkærskolen har
været igennem de seneste fire år.
- Bunden er nået, og kvaliteten er tæt på at
være væk, lød den nedslående situationsrapport fra skolebestyrelsesmedlem Michael
Laursen på vælgermødet i Houlkær –
præcis seks dage inden kommunalvalget.
Den negative beskrivelse af økonomien i
folkeskolen gjorde tydeligvis indtryk på
politikerne i panelet – men ingen af de
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repræsenterede byrådskandidater ville
umiddelbart vedgå, at de som lokalpolitikere har været med til at skære ned på
folkeskolen.
- Tværtimod har vi kæmpet med næb og
kløer – og været igennem en opslidende
proces med skolelukninger - netop fordi vi
fra byrådsflertallets side ville undgå, at de
store byskoler skulle blive urimeligt hårdt
ramt økonomisk, lød det mere eller mindre
samstemmende fra den radikale Kenneth
Mortensen og socialdemokraten Karin
Gaardsted.
Heller ikke Ib Bjerregaard (V) kunne gen-
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kende billedet af en folkeskole i Viborg
Kommune, som bliver stadig mere økonomisk klemt.
- Selvfølgelig kan der være forskelle fra
skole til skole, men når jeg ser på budgetterne og de kommunale nøgletal, så bruger
vi i dag flere penge pr. elev, end vi gjorde
for fire år siden, påpegede han.
Kun hos Kristendemokraternes Knud Gaarn
Larsen, som udover at være ugebladsredaktør i Karup også er skolelærer i Frederiks,
var der indrømmelser at hente for det lettere frustrerede skolebestyrelsesmedlem i
Houlkær.

- Jeg er også bange for, at vi nogle steder
er godt i gang med at udsulte folkeskolen.
Og er forudsætninger ikke de rette, kan det
i længden også være svært for lærerne at
bevare engagementet.
- Folkeskolerne bør have økonomisk mulighed for at sende eleverne på lejrskoleture
og den slags, lød meldingen fra Kristendemokraternes repræsentant i panelet.
Man skulle næsten tro, han vidste, at netop
lejrskoleturene har været et af ofrene for
de seneste års spareøvelser på Houlkærskolen….

Tid for en cykelsti langs Nørremøllevej
Uanstændigt hvis der skal gå yderligere fire år, fastslog SFer på vælgermøde i Houlkær
- Det vil være direkte uanstændigt, hvis
der skal gå endnu en fire års-periode. Uden
at der er etableret en ordentlig cykelsti fra
Houlkær og ind til Viborg midtby.
Sådan lød den klare melding fra SFs
spidskandidat, Søren Gytz Olesen, da han
sammen med syv andre byrådskandidater
deltog i Initiativgruppen Houlkærs traditionelle vælgermøde forud for kommunalvalget.
Søren Gytz Olesen bor selv på Skovbakkevej
og kender dermed kun alt for godt til de
kaotiske, trafikale forhold, der som hovedregel præger Røddingvej/Nørremøllevej i
morgentimerne.
- Det er fint nok, at vi nu får en cykelsti fra
Viborg til Foulum, men der er altså mindst
ti gange så mange børn, der vil have glæde
af en cykelsti langs med Røddingvej/Nørremøllevej.

- Den skal vi altså ha’ – og dét snarest
muligt, bebudede SF-repræsentanten på
vælgermødet i Houlkær.

Søren Gytz Olesen (SF) - stående – slog på
vælgermødet i Houlkær kraftigt til lyd for
en cykelsti langs med Røddingvej/Nørremøllevej.
7

INITIATIVGRUPPEN HOULKÆR
Også Ib Bjerregaard (V) var i løbet af aftenen inde på cykelstiproblematikken. Og
Venstre-spidskandidaten stillede mere eller
mindre mødedeltagerne i udsigt, at der
sandsynligvis snart etableres en cykelstiforbindelse fra Houlkær/Overlund til den
kommende Foulum-sti langs hovedvej 16.
- Vi kan naturligvis ikke have, at Foulumstien stopper ude i det blå. Uden at den har
sammenhæng med det øvrige cykelstinet i
Viborg, pointerede han.
Flemming Gundersen fra Enhedslisten stillede sig for sin del uforstående overfor, at
cykelstiforbindelsen ikke er ført hele vejen
igennem til Skovbakkevej – når nu kommunen i øvrigt har anlagt ”egnens suverænt dyreste rundkørsel” i Randersvej/
Houlkærvej/Tapdrupvej-krydset.
- Men det altoverskyggende trafikale smertensbarn i lokalområdet er nu engang den
helt vanvittige forbindelse, kommunen har
etableret mellem Søbakken og Nørresøbakken.

- Det er helt ufatteligt, at der endnu ikke
er blevet slået nogen ihjel på den vej, så
dét problem vil jeg kraftigt opfordre kommunens kommende borgmester til at gøre
noget ved, sagde Flemming Gundersen.
Med tydelig adresse til de to mest oplagte
borgmester-kandidater i panelet, Ib Bjerregaard (V) og Karin Gaardsted (S).
Selv gjorde Flemming Gundersen sig ikke
de store forhåbninger om at få mulighed
for at påvirke den lokale trafikpolitik. Eller
lokalpolitikken i det hele taget.
- Jeg er omtrent den eneste i panelet, som
I ganske roligt kan stemme på. Jeg bliver
nemlig med garanti ikke valgt ind, fastslog
Enhedsliste-repræsentanten med en god
portion realisme og selvironi.
Læs i øvrigt også artiklen:
Håbet grønnes for cyklisterne på
www.houlkaerportalen.dk

Livlig trafik på Houlkærportalen
Lokalområdets fælles hjemmeside er kommet godt fra start efter relanceringen i august
6114 hits fordelt på 826 unikke brugere.
Det var de nøgne kendsgerninger 17. oktober – præcis to måneder efter, at den nye
version af Houlkærportalen blev lanceret.
I samme periode har brugerne af portalen haft mulighed for at give ”karakter” til
Sidsel Nørgaard, som er hovedansvarlig for
Houlkærportalens nye design.
65 procent betegner relanceringen af portalen som ”meget vellykket”. 19 procent
finder, at resultatet er blevet ”udmærket”.
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Otte procent giver udtryk for, at hjemmesiden er ”forvirrende”. Fire procent synes,
Houlkærportalen ”kunne være bedre”, og
tilsvarende er der fire procent, der karakteriserer hjemmesiden som ”helt elendig”.
Med til historien hører, at interessen for at
deltage i afstemningen har været forholdsvis beskeden.
I alt var der kun 25 brugere, der havde
stemt, da Houlkærportalen i oktober fejrede to måneders-fødselsdag, og de fire
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procent, der giver portalen dumpekarakteren ”helt elendig”, svarer således blot til en
enkelt mavesur internet-bruger.
På den baggrund lægger formanden for
Initiativgruppen Houlkær, Carsten Marcussen, heller ikke den store vægt på de få
negative kommentarer til Houlkærportalen
i 2009-udgaven.
Til gengæld glæder han sig over, at ikke
færre end 65 pct. af deltagerne i netafstemningen har sat kryds i feltet ”meget
vellykket”.
- Det er nemlig også, hvad jeg selv hører fra
folk i lokalområdet: At portalen er blevet
langt mere brugervenlig og tiltalende at
klikke sig ind på.
- Og uden at vi decideret har sat os noget
mål for antallet af brugere på Houlkærportalen, så synes jeg da faktisk også, 6114
hits på to måneder vidner om en ganske
pæn brugerinteresse, vurderer Carsten Marcussen.
Indtil videre er det kun en forholdsvis
snæver kreds, der har benyttet sig af muligheden for at lægge stof ind på Houlkærportalen, men det skulle der gerne rettes op
på henover vinteren.
Har en af kvarterets børnehaver f.eks. fået
en ny legeplads. Har de lokale spejdere
været af sted på lejr. Har eleverne på Houlkærskolen ”løbet solen sort” i forbindelse
med ”Skolernes Motionsløb”. Eller er en
grundejerforeningsformand gået af efter
en lang årrække på formandsposten. Ja,
så skulle det også gerne afspejle sig på
Houlkærportalen, således at portalen – på
sigt - kommer til at fungere som en slags
”paraply” - og som et udstillingsvindue for
alle de øvrige hjemmesider i området.
- Vi har bevidst været en smule forsigtige

i indkøringsfasen, men nu er tidspunktet
vist efterhånden inde til, at vi slækker lidt
på tøjlerne – og åbner op for, at flere kan
lægge stof ind på Houlkærportalen.
- Interesserede institutioner og foreninger
skal bare henvende sig. Så sørger vi fra
Initiativgruppens side for den fornødne
indføring i teknikken – og for at udstyre
nye brugere med et brugernavn og et password, lokker Carsten Marcussen.
Endnu er det ikke lykkedes af finde en
person til at tage sig af det overordnede
opsyn med Houlkærportalen. Sætte nye
afstemninger i gang – og i det hele taget
stå for den løbende udvikling af web-stedet.
Initiativgruppen Houlkær er dog fortsat
fast besluttet på, at det før eller siden nok
skal lykkes at få hængepartiet afsluttet.
- Men det letteste vil selvfølgelig være, hvis
eventuelle interesserede selv henvender sig
og byder ind på posten som webmaster,
appellerer Carsten Marcussen.

Sidsel Nørgaard, som er arkitekten bag
Houlkærportalen, version 2009, kan indtil
videre glæde sig over, at relanceringen af
web-stedet ser ud til at være blevet vel
modtaget af brugerne.
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Ny Houlkær-hal godt på vej
Lokale- og Anlægsfonden er parat til at skyde 2 mio. i halprojektet
Opførelsen af en ny idrætshal i Houlkær
behøver måske alligevel ikke at vente, til
et nyt kommunalvalg står for døren i 2013.
Eller måske endda endnu længere.
Hal-projektet kan muligvis i stedet gennemføres i flere etaper – og i bedste fald
med start allerede i 2009/2010.
Det er vurderingen hos Houlkær IF og
klubbens samarbejdspartnere, efter at de
lokale drivkræfter bag halplanerne onsdag
4. november havde lejlighed til at drøfte
deres visioner og konkrete idéer med Jørn
Christoffersen, som er konsulent i Lokaleog Anlægsfonden.
Lokale- og Anlægsfonden bevilger årligt
omkring 80 mio. kroner i tilskud til små
og store anlægsprojekter rundt omkring
i Danmark. Forudsat at projekterne er tilstrækkeligt nyskabende, flerfunktionelle og
kvalitetsprægede.
At de aktuelle halplaner i Houlkær øjensynligt lever op til disse kriterier, blåstemplede
Jørn Christoffersen, da han mod slutningen
af mødet – bogstaveligt talt - hev et anlægstilskud på 2 mio. kroner op af lommen.
- Hvis I sender mig en ansøgning i løbet
af de næste 14 dage, kan jeg skaffe jer en
bevilling på op til 2 mio. kroner i 2009,
lød den kontante melding fra Lokale- og
Anlægsfondens udsendte.

nordøstlige hjørne af Vesthimmerlands
Kommune.
Hallen i Vegger er opført for godt 4 mio.
kroner, og efter Lokale- og Anlægsfondens
vurdering er den en glimrende eksponent
for en ny generation af idrætshaller rundt
omkring i Danmark: Uopvarmede, billige
haller med arkitektonisk kvalitet og masser
af anvendelsmuligheder.
I Houlkær opererer initiativtagerne – som
udgangspunkt – med et noget mere omfattende om- og tilbygningsprojekt.
Planerne går – kort fortalt - ud på at opføre
en ny hal 2 syd for den allerede eksisterende Houlkær-hal. At forbinde de to haller
med et fritidshus i to etager, som inddrager de nuværende selskabslokaler, og som
bl.a. skal fungere som nyt tilholdssted for
Fritidsgården. Og så i øvrigt indrette nye
selskabslokaler i det nuværende cafeteria.
Ombygningen skal bl.a. sikre, at der i fremtiden bliver frit udsyn fra cafeteriet på 1.
sal, så forældre og andre - over en kop
kaffe - kan følge Houlkær-ungdommens
udfoldelser på fodboldbanerne.
Samtidig er det ambitionen, at der i det
nye halkompleks skal være en række nye
aktivitetstilbud med appel til seniorer, rodløse unge og andre, der ikke i øjeblikket er
aktivt engageret i foreningslivet.

Inspiration fra Vegger
Helt konkret anbefaler han, at man i Houlkær opfører en kopi af den såkaldte lethal,
som netop er blevet indviet i Vegger i det

Konkret grundlag
- Men det ene behøver på ingen måde at
udelukke det andet. Om- og udbygningen
kan uden problemer gennemføres i flere
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etaper – startende med opførelsen af selve
hal 2, vurderer Mikkel Åris, som udover at
være formand for Houlkær IFs basketballafdeling også har en professionel baggrund
som arkitekt.
Kraftigt opmuntret af Jørn Christoffersens positive tilkendegivelser på mødet 4.
november er Mikkel Åris nu i gang med at
detailudvikle planerne for det kommende
halkompleks i Houlkær.
Så ikke bare Lokale- og Anlægsfonden
men i høj grad også de lokale politikere får

mulighed for at tage stilling til halprojektet
på et mere konkret grundlag.
Lokale- og Anlægsfonden yder højst 50
pct. i anlægstilskud – og aldrig mere, end
der er rejst ved lokale initiativer.
Derfor er det formentlig også nødvendigt
med en god portion kommunal velvilje,
hvis opførelsen af hal 2 i Houlkær skal
kunne blive en realitet allerede i løbet af
2009/2010.

Houlkærhallen
Offentlig
forsamlingslokale

Depot

Offentlig
mødelokale

Offentlig
forsamlingslokale

Eksisterende hal

Eksisterende
parkering

Omkl.
Køkken

Cafe

Fritidshuset

Boldbaner

Ny hal

Sådan ser planerne for det kommende halkompleks i Houlkær ud på tegnebrættet. Som
det fremgår er det tanken at opføre en ny idrætshal syd for den allerede eksisterende og
forbinde de to bygninger med et fritidshus, der bl.a. skal fungere som ny base for Fritidsgården.
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Velsmagende dobbelt-whopper
Knap 50 interessede greb chancen for at besøge to institutioner på én aften
Hvad laver de egentlig i Hedeselskabet? Er
der forskel på domsmænd og nævninge?
Hvordan foregår det, når hærdede kriminelle bliver transporteret ud og ind af
retsbygningen i Viborg? Og hvad var det
egentlig med ham, Enrico Mylius Dalgas?
Disse spørgsmål – og mange flere – var der
mulighed for at få besvaret tirsdag 22. september, da Initiativgruppen Houlkær på én
og samme aften inviterede til hele to institutionsbesøg i arkitektfirmaet C. F. Møllers
imponerende byggeri på Overlund-bakken
øst for Søndersø.
Værterne var hhv. Hedeselskabet og Retten
i Viborg, og knap et halvt hundrede nysgerrige fra Houlkær og Overlund benyttede lejligheden til at se sig omkring i to af
Viborgs mere markante institutioner.
I Hedeselskabets hovedkvarter viste marke-

tingsmedarbejder Vibeke Højen rundt og
fortalte om, hvordan Dalgas’ gamle virksomhed har udviklet sig fra grundlæggelsen i 1866 og frem til i dag.
I Retten i Viborg var det afdelingsleder i
Retsafdelingen, Conny Olesen, der agerede
guide og fortalte om rettens arbejde.
Det var således en flok velinformerede
Houlkær/Overlund-borgere, der efter godt
to timers institutionsbesøg - i to afdelinger
- atter kunne begive sig hjem til de bløde
lænestole ”øst for søerne”. Mætte af indtryk efter en både spændende og lærerig
aften.
Læs mere om institutionsbesøget
- og se flere billeder – på
www.houlkaerportalen.dk

Knap et halvt hundrede Houlkær/Overlund-borgere benyttede lejligheden til at kigge indenfor hos Hedeselskabet og Retten i Viborg.
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Kaffe på kanden i ”Café Muhabet”
Dansk Røde Kors og De Frivilliges Hus har i fællesskab åbnet café på Odshøjvej
”Kærligt samvær”.
Det er – ifølge ordbogen - hvad ordet
”muhabet” traditionelt dækker over i den
arabiske verden.
Og begrebet har nu også vundet indpas i
Houlkær – nærmere bestemt på adressen
Odshøjvej 44.
Her er Dansk Røde Kors og De Frivilliges
Hus flyttet ind i kælderlejligheden og har
siden slutningen af september holdt åbent
fire dage om ugen i ”Cafe Muhabet”.
Mandag fra 11.15 til 15 og onsdag fra
10 til 14 er det frivillige fra Dansk Røde
Kors, der har kaffe stående på kanden, og
onsdag fra 17.30 til 19.30 og fredag fra

9.30 til 12.30 er det De Frivilliges Hus, der
holder åbent i caféen.
Alle dage er ”gæstfrihed”, ”varme”, ”forståelse” og ”respekt” nogle af nøgleordene,
men bortset fra dét er der i realiteten tale
om to forskellige tilbud om medmenneskelig omsorg.
Dansk Røde Kors’ vision er – kort fortalt at skabe ”et møde- og værested for psykisk
syge, ældre og ensomme medborgere med
indvandrer- eller flygtningebaggrund”, og
så er det i øvrigt underordnet, om der er
tale om mænd eller kvinder.
Målgruppen for Det Frivillige Hus’ cafétilbud er udelukkende kvinder – men de er

Kaffe på kanden, stearinlys og dadler på bordet og møblement som i en hvilken som helst
dagligstue. Café Murabet – her repræsenteret ved Eva Thestrup Sørensen fra De Frivilliges
Hus – lægger stor vægt på, at gæsterne skal kunne føle sig hjemme i kælderlokalerne på
Odshøjvej.
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så til gengæld velkomne i ”Café Muhabet”
uanset alder eller etnisk oprindelse.
Noget for ganen
Ideen om ”et muhabet” i Viborg efter arabisk forbillede bygger - for Dansk Røde
Kors’ vedkommende - på en erkendelse af,
at organisationens besøgstjeneste – helt
bogstaveligt - har haft vanskeligt ved at få
foden inden for i indvandrermiljøerne.
- Det sker jævnligt, at vi af kommunens
hjemmehjælpere bliver gjort opmærksom
på ensomme indvandrere, der godt kunne
trænge til et besøg.
- Men når de frivillige i vores besøgstjeneste så dukker op på adressen, møder de
typisk en lukket dør, fortæller Elin Sørensen, som er formand for Dansk Røde Kors’
Viborg-Tjele-afdeling.
De lokale Røde Kors-frivillige har derfor
vendt blikket uden for bygrænsen og har
ladet sig inspirere af et værested på Frederiksberg, hvor man igennem en årrække har
haft gode erfaringer med at knytte kontakt
til ellers isolerede og ensomme flygtninge/
indvandrere.
Hemmeligheden er tilsyneladende at skabe
en ”neutral base”, hvor duftene og synsindtrykkene ikke er så forskellige fra dét,
flygtningene kender fra deres hjemlande.
- Vi brygger f. eks. arabisk kaffe og har arabisk te stående på samovaren. Og i det hele
taget lægger vi vægt på, at der skal være
noget for hørelsen, synet og ganen, som
får vore gæster til at føle sig trygge, fremhæver Elin Sørensen.
Røde Kors-vagterne i ”Cafe Murabet” går
foreløbig på skift mellem formanden selv
og yderligere tre Røde Kors-frivillige: Irene
Laursen, Ena Rosendahl og Ingrid Larsen.
14

Til at sætte initiativet i gang har den
lokale Røde Kors-afdeling fået et tilskud på
25.000 kroner fra Viborg Kommune.
Venskaber er nøglen
Også De Frivilliges Hus i Viborg har til formålet modtaget ekstern økonomisk støtte.
Helt præcis 600.000 kroner fra ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet.
I og med at pengene stammer fra ligestillingspuljen, ligger det mere eller mindre i
kortene, at Det Frivillige Hus’ projekt primært skal være rettet mod kvinder.
Målet er at få skabt nye kontakter og venskaber. At få introduceret kvinderne i ”Café
Murabet” for det danske foreningsliv. Og
ikke mindst: at sætte kvinderne og deres
familier i forbindelse med danske ”mentorfamilier”, som kan hjælpe flygtningene
til at blive bedre – og hurtigere – integreret
i det danske samfund.
- Helt konkret har vi i øjeblikket en iransk
og en afghansk familie, som er interesseret i at knytte venskab med danske familier, oplyser Eva Thestrup Sørensen, som i
etableringsfasen har været drivkraften bag
Det Frivillige Hus’ del af Cafe Muhabetprojektet.
Den faste stab i caféen består af Annemette Rothmann og Vesna Lecic.
Sidstnævnte flyttede først til Danmark fra
Serbien for fire år siden – og har således på
sin egen krop oplevet, hvad det vil sig at
skulle integrere sig under fremmede himmelstrøg.
- Og min konklusion er helt klar: Det handler om at få nogle danske venner, som man
kan spørge til råds, når man f. eks. får et
brev fra kommunen, som man ikke forstår.
Eller man kommer i tvivl om, hvorvidt bør-
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nene skal have lov til at gå til fest sammen
med deres danske klassekammerater.
- Det er den vej, jeg er gået for at nå til,
hvor jeg er i dag. Og det er også den vej,
jeg vil opfordre andre udenlandske kvinder
til at gå, nævner Vesna Lecic, der i dag studerer på pædagogseminariet i Viborg, når
hun da ikke optræder som frivillig i Café
Murabet.
Op ad bakke
Dansk Røde Kors og De Frivilliges Hus har
i første omgang givet sig selv tre måneder
til at få ”Café Murabet”-projektet ”sat på
skinner”.
Derefter vil de to organisationers frivillige
sætte sig sammen for at evaluere etableringsfasen – og vurdere, om der evt. er
behov for at tilpasse åbningstiderne o.l.
Op til åbningen – og i ugerne derefter – har
de to parter bag ”Café Murabet” udfoldet

flittige bestræbelser for at gøre opmærksom på tilbuddet – bl. a. via kommunen og
sprogcentret. Og ikke at forglemme: Boligselskabet Viborg, der allerede har demonstreret sin velvilje over for ”Cafe Murabet”
ved – gratis – at stille kælderlokalerne på
Odshøjvej til rådighed til formålet.
- Umiddelbart har det været lidt ”op ad
bakke” her i starten, men det har bestemt
ikke fået os til at tabe modet.
- Vi er stadig overbeviste om, at der i Viborg
er behov for et sted som ”Café Murabet”.
Men før vi inviterer til officiel indvielse og
åbent hus vil vi gerne have knyttet kontakt til lidt flere faste brugere af tilbuddet,
lyder det nærmest samstemmende fra Elin
Sørensen og Eva Thestrup Sørensen.
Opfordringen om at kigge indenfor i Café
Murabet til en hyggesnak og en kop kaffe
er hermed givet videre…

Bidt af Superkiosken
22-årige Anne Sofie Krogh Sørensen har afløst sin mor som butikschef
Egentlig var hun gået i gang med en uddannelse som designer – men den afbrød hun,
fordi hun hellere ville ud at arbejde.
Nu kan hun i stedet kalde sig butikschef,
efter at hun for nylig afløste sin mor, Birgitte Høgedal, som dagligt ansvarlig for
Superkiosken i Houlkær.
22-årige Anne-Sofie Krogh Sørensen
kender i forvejen til de fleste af rutinerne
efter fire år som ”menig” medarbejder i
kiosken i Houlkær-centeret.

Og selv om hun som sådan ikke har nogen
tilknytning til lokalområdet – hun og
gemalen, Johnny, bor til daglig i Lysgaard,
lidt syd for Viborg – er den nye butikschef
ikke bleg for at indrømme, at hun med
årene er blevet mere og mere ”bidt” af
arbejdet i Houlkær.
- Superkiosken er kendetegnet ved rigtig
mange stamkunder, og tit ved man på
forhånd, hvilket ugeblad de skal have,
eller hvilket cigaretmærke de foretrækker.
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Uden at de overhovedet behøver at åbne
munden, fortæller den nye butikschef.
Netop omgangstonen i forhold til kunderne ser Anne-Sofie Krogh Sørensen som
en væsentlig del af forklaringen på, at
Superkiosken stadig er en del af bybilledet
i Houlkær.
Konkurrencen er selvsagt ikke blevet
mindre, efter at Houlkær Bageri er rykket
ind i den gamle benzintank. Brugsen er
begyndt at holde søndagsåbent, og Houlkær Bodegaen har åbnet sin egen spillehal.
Uden at der dog af den grund lyder beklagelser fra den nye butikschef i Superkiosken.
- Jeg synes faktisk, det går ganske godt. Alt
taget i betragtning. Selvfølgelig kan vi da
mærke, at brødsalget er gået ned, efter at
vi har fået en bager som nabo, men generelt er kunderne flinke til at bakke os op,
noterer Anne-Sofie Krogh Sørensen.
Foruden butikschefen tæller personalestaben i kiosken kun en enkelt fuldtidsansat
medarbejder. Dertil kommer ikke færre end
18 deltidsansatte, som i fællesskab er med
til at få vagtplanen til at hænge sammen.
Som en ekstra appelsin i turbanen kunne
Anne-Sofie Krogh Sørensen umiddelbart
efter sin tiltræden som butikschef glæde
sig over, at en af Superkioskens kunder
scorede en gevinst på næsten 11,3 mio.
kroner i onsdagslotto.
- Det er mig bekendt første gang, der er
faldet så stor en lottogevinst i Houlkærområdet, og det har naturligt nok været
med til at stimulere spillelysten – og i det
hele taget sætte lidt ekstra fokus på butikken, konstaterer Anne-Sofie Krogh Sørensen med slet skjult tilfredshed i stemmen.
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Anne-Sofie Krogh Sørensen har fået en flyvende start som ny daglig leder af Superkiosken i Houlkær. En lottogevinst på godt
11,2 mio. kroner har naturligt nok været
med til at sætte lidt ekstra fokus på butikken.

BOLIGSELSKABET VIBORG

Julemarked
Søndag d. 29/11
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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Aktivitetshus officielt indviet
Den røde snor blev klippet lørdag 26. september

Huset har længe fungeret som samlingssted for en masse beboeraktiviteter på
Odshøjvej, men den officielle indvielse har
ladet vente på sig.
Det blev der rådet bod på lørdag 26. september, da formanden for Boligselskabet
Viborg, Preben Mikkelsen, - som det sig
hør og bør – klippede den røde snor over
og erklærede Aktivitetshuset Odshøjvej 7B
for åbent.
Inden døre ventede der de mange fremmødte et sandt overflødighedshorn af et
kagebord. Opgaven med at sørge for bagværk til indvielsen var lagt i hænderne på
kvinderne i Projekt Firkløver, og anført af
tamilske Nanthini havde de til lejligheden
fremtryllet to imponerende kager – dekoreret efter de bedste sri lankanske traditioner.
Resten af indvielsesdagen var i princippet
afsat til, at gæsterne kunne få et lille ind-

tryk af de mange forskellige aktiviteter, som
fylder Aktivitetshuset med liv i det daglige.
Aktivitetsleder Tove Kjærgaard malede og
fortalte om det malerkursus, som hun står
i spidsen for.
Kortklubben indbød til en omgang whist.
Betty Olesen orienterede om ”Morgenfruerne” og deres aktiviteter.
Grethe Danielsson slog et slag for ”Havfruerne”, som er et beboertilbud om varmtvandsgymnastik.
Jette Carlsen introducerede seniorgymnastikken for de over 60-årige, og endelig
fortalte beboerrådgiver Tonie Holmberg
om Seniorsang – og om boligselskabets Pckursusvirksomhed i lokalerne ved Houlkær
Kirke.
Læs mere om indvielsen – og se flere billeder – på www.houlkaerportalen.dk

Aktivitetscenteret
ved
Houlkær Kirke blev oprindelig opført som samlingssted for beboerne
i de omkringliggende
ældreboliger. Indvielsen
26. september markerede
officielt, at lokalerne nu
er overtaget af Boligselskabet Viborg.
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Anmeldelser
Philippa Gregory har specialiseret sig i at
skrive om England i 1500-tallet, nærmere
bestemt om kvinderne ved Henrik den 8.
hof.
Tidligere er udkommet:
Dronningens nar, som har en fiktiv hovedperson, men som også handler om Henrik
den 8.s datter Mary, senere kendt som
Maria den Blodige.
Kongens frille, om søstrene Mary og Anne
Boleyn, henh. elskerinde og dronning nr. 2
til Henrik den 8.
Jomfruens elsker, om Henriks og Anne
Boleyns datter Elisabeth, den senere Elisabeth den 1.
Den evige prinsesse, om Henriks første
dronning Katarina, mor til deres datter
Mary.
Philippa Gregorys seneste roman To dronninger har Anna af Kleve, Henrik den 8.s
4. dronning og Katarina Howard, hans 5.
dronning som hovedpersoner. Livet ved
Henrik den 8.s hof er mildest talt risikofyldt. Henriks sygdom og svingende humør
gør ham totalt uberegnelig, og hans hoffolk kan være højt begunstigede den ene
dag og fald i unåde den næste. At rollen
som Englands dronning kan være livsfarlig
er tydeligt efter Anne Boleyns henrettelse.
Henriks 8. dronning, Jane Seymour, er død
i barselsseng, og Henrik har bestemt sig for
et politisk ægteskab med Anna fra det lille
tyske fyrstedømme Kleve. Anna er meget
glad for udsigten til at flytte hjemmefra og få indflydelse som Englands dronning. Glæden bliver kortvarig, da kongen er

meget hurtig til at kassere hende. Hvorfor?
Angiveligt fordi hun er grim og frastødende, det er hvad der fremgår af historiebøgerne. Det ville ellers give mere mening
hvis det var omvendt, da kongen er 49,
fed, og har et ildelugtende skinnebenssår. I romanens version af begivenhederne
kommer Anna til at fornærme kongen, da
han optræder inkognito. Det kan han ikke
tilgive hende, så det lykkes ham at finde en
tynd undskyldning for at lade sig skille fra
Anna. Det er noget af en satsning for Anna,
at hun i det hele taget vil blive i England,
men hun kan ikke bære ydmygelsen ved at
blive sendt retur til sit triste barndomshjem.
Den unge hofdame Katherine fra den indflydelsesrige Howard-familie beskrives som
en temmelig tåbelig teenager, som kun
interesserer sig for tøj, smykker og kønne
unge mænd. Det er f.eks. karakteristisk for
hende, at hun i hvert kapitel gør status over
sine ejendele: ”Lad mig nu ser hvad jeg har
…”. Men hun er god til at charmere kongen,
og hendes kyniske onkel kan se en fordel i
at få hende kørt i stilling som dronningeemne. Henrik den 8. trænger til trøst efter
fiaskoen med Anna af Kleve, så han bider
på krogen og gifter sig med Katherine. At
holde Henrik ud er en høj pris at betale for
Katherine til gengæld for status og ejendele. Det er dømt til at gå galt, da Katherine selvfølgelig ikke i længden kan holde
sig fra unge mænd. Hun ender med at blive
henrettet.
Vinderen kan, i hvert i Gregorys optik, siges
at være Anna af Kleve, som får en fordelagtig skilsmisseordning, og kan leve fredeligt
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og tilbagetrukket, langt væk fra intrigerne
ved Henrik den 8.s hof.
Fra 1500-tallets England til nutidens Danmark, nemlig Lone Aburas: Føtexsøen.
Hovedpersonen er Lene, som dagdrømmer
sig væk fra sit kedelige liv. Hun drømmer
om at blive forfatter, men får det ene afslag
efter det andet fra forfatterskolen – når
man læser om den langt-ude-i-hampenhandling i romanen hun er ved at skrive,
forstår man godt hvorfor, men Lene gider
bare ikke skrive socialrealistisk. Efter 5.
afslag må hun tage arbejde som kassedame
i Føtex, samtidig med at hun forsøger at
skrive. Det skrider ikke særligt godt fremad,
og hun føler sig som noget af en fiasko.
Hun kan ikke engang finde ud af at lære
arabisk, hvad hendes egyptiske, men meget
integreringsparate far desværre ikke fik lært
hende, da hun var barn.
Ind imellem beskrivelsen af arbejdet i Føtex
og samlivet med kæresten Johan (som i
modsætning til Lene har ganske meget
succes) er der tilbageblik til hendes barndom med den danske mor og den egyptiske far. Faderen har heller ikke særlig
meget succes med sit arbejdsliv - hverken
som indehaver af en grillbar, der går konkurs, med fabriksarbejde, og senere med
en pølsevogn, hvis produkter han ikke selv
spiser, da han er muslim! Det hele er ganske
morsomt og galgenhumoristisk beskrevet.
Roman virker selvbiografisk, så det ender
åbenbart med at Lene/Lone alligevel får
lært at skrive socialrealistisk!
Vi bliver i Danmark, men hopper tilbage til
1967/1945 i Anders J. Sørensens Modstandsmandens datter. Rammehistorien i
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denne spændingsroman foregår i 1967, men
har tråde tilbage til besættelsen. Hovedpersonen, den 22-årige Lulu, er hippie og
bor i kollektivet Det 3. øje, med alt hvad
det indebærer af kaos – dårlig økonomi og
beboere der vakler rundt i hashtåger. Hun
er hittebarn, vokset op på børnehjem og ret
bitter på sin biologiske mor, som hun tror
har forladt hende. Det har moderen selvfølgelig ikke – ikke med vilje i hvert fald – det
får Lulu at vide, da hun opsøges af forældrenes ven Knud, der var modstandsmand
ligesom hendes afdøde far. Hendes mor
har været i kz-lejr, lider af hukommelsestab
og har derfor ikke kunnet lede efter Lulu.
Uheldigvis bliver moderen myrdet inden
hun og Lulu kan blive lykkeligt genforenet. Lulu og Knud beslutter at finde ud af
hvorfor, mere eller mindre hjulpet af Lulus
venner. Der er også noget med nogen guldbarrer som er blevet væk, og som Lulus mor
måske havde kendskab til? Opklaringen
kommer til at forløbe ret dramatisk, og ind
imellem på grænsen af det sandsynlige (der
er jo sådan set ganske normalt for genren),
men også humoristisk, så alt i alt en underholdende historisk spændingsroman.
Nu vi er ved historiske romaner fra besættelsen, er der kommet et nyt bind af Ole Frøslevs krimiserie Mørketid: Dragerkuskens
brudenat. Den serie er bare helt suveræn,
efter undertegnedes mening. Konflikterne
med tyskerne vokser – tyskerne bliver mere
og mere irriterede over det danske politis
manglede vilje til at opklare sabotageaktioner, og omvendt prøver politiet at forhindre
tyskerne i at holde hånden over kriminelle
medlemmer af Schalburgkorpset. En gang
imellem har politiet heldet med sig – når
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en Schalburgmand er vaneforbryder, og
vaneforbrydere efter den nazistiske ideologi også omfattes af begrebet undermennesker … Nogle af politimændene bliver nu
også direkte involveret i modstandskampen. Romanen slutter i juni 1944, men vi
ved jo at politiet blev interneret få måneder
senere.

Til slut vil jeg minde om at der igen er bogbyttedag på Houlkær bibliotek lørdag den
28. november i bibliotekets åbningstid .
Det foregår på samme måde som sædvanlig: Tag de bøger med, som du ikke vil have
længere, og tag nogle med hjem, som andre
har taget med. Der plejer at være stort overskud af bøger, så du er også velkommen til
at forsyne dig, selvom du ikke leverer til tag
selv-bordet.
Grethe Kvist
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Nyt fra Houlkærskolen
Hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport for
skoleområdet i de enkelte kommuner.
Rapporten gældende for Viborg er udarbejdet. Rapporten fokuserer dels på den
enkelte skole og dels på skoleområdet som
helhed.
Rapporterne fra de enkelte skoler viser
nogle fællestræk oftest i form af nogle
områder, som gøres til indsatsområder.
Rapporten findes på Viborg Kommunes
hjemmeside.
8. årg. har haft en uge med fokus på rusmidler. Der er tale om et koncept, som
er udviklet af SSP-samarbejdet i Viborg
Kommune. Målet med ugen har været, at
sætte fokus på konsekvenserne af stofmisbrug. Eleverne har fået overblik over emnet
gennem foredrag ved SSP-konsulenten og
Politiet. Herefter har de i grupper arbejdet med emnet. En del af grupperne har
optaget rollespil på video med situationer,
som de kan forekomme, hvis der er tale om
stofmisbrug.
Forældrene var inviteret til at se, hvad eleverne har arbejdet med.
Skolen har indført et kommunikationssystem, SkoleIntra. Dette system indeholder
en personaledel, en elevdel og en forældredel. Forældredelen er sat i gang i uge
44. Fremover vil megen kommunikation
mellem skole og hjem foregå elektronisk.
Det betyder, at de mange sedler som eleverne har fået med hjem til forældrene nu
kan klares via den hjemlige PCèr.
Erfaringer fra andre skoler viser, at over
90 % af forældrene kobler sig på systemet.
Skolen har fået opsat nye skilte med hen22

visning til skolens forskellige dele. Der har
længe været en utilstrækkelig skiltning.
Dette er nu afhjulpet.
På 2 af skolens bygninger er den seneste
måned pålagt nyt tag. Vi har gennem længere tid haft problemer med utætheder.
Dette er nu løst.
Skolebestyrelsen afholder møde hver
måned. Et emne som vil være på dagsordenen de kommende måneder er skolebestyrelsesvalget. Valg afholdes i foråret 2010.
Til bestyrelsen skal vælges 7 forældrerepræsentanter. Valgperioden er 4 år. Bestyrelsen har mange beføjelser i forhold til
skolens virksomhed. Det er vigtigt, at skabe
interesse for skolebestyrelsesvalget, hvorfor der fra bestyrelsens side vil blive gjort
en indsats for at motivere forældre til at
opstille til skolebestyrelses-valget.
Elevrådet er nu kommet godt i gang. Der
afholdes møde 1 gang pr. måned, hvor
en række emner drøftes. 2 af eleverne er
repræsentanter i skolebestyrelsen med
stemmeret. En af skolens lærere er kontaktperson for elevrådet.
Indskrivning af børn til kommende børnehaveklasser finder sted på en anden måde
i år, da indskrivningen finder sted elektronisk i perioden 14.12.09 – 14.01.10. Der vil
blive orienteret mere om indskrivningen i
løbet af november.
Skolens hjemmeside:
www.ho.viborgskoler.dk
Her sker jævnlig opdatering. Bl.a. bringes
et nyhedsbrev hver uge fra skolens ledelse.
Ole Birch
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”Lav en eventyrlig ret”
Sådan lød opgaven for 9. årgangs valghold, og hvordan løser man lige sådan en
opgave?
Tanken var, at eleverne skulle forsøge at
illustrere et eventyr gennem mad, og se
råvarer i en mere kunstnerisk sammenhæng.
Som inspiration havde undertegnede medbragt en illustration af ”Snedronningen”
vist som et ishjerte med chokoladeskår og
”Den lille havfrue” skildret som en vandbakkelse med en kæmpereje på toppen og
omkranset af tang.

Eleverne startede med at finde inspiration
i forskellige eventyrbøger og lave brainstorms over, hvilke ord man kunne knytte til
de forskellige eventyr, samt forsøge sig med
at finde råvarer der passede til de fundne
ord. Det var for nogle en svær proces, men
eleverne havde en positiv indstilling til
ideen, og med lidt hjælp fra læreren fik alle
grupperne fundet et eventyr, som de kunne
illustrere.
Spektret gik fra ”Snehvide” som bagt æble
med is, ”Tommeliden” som en lagkagebund med grøn frugtfarve med tilhørende
marcipanpige og frø, ”Ole Lukøje” som
en drømmekage pyntet med paraplyer og
”Rødhætte” skildret som en picnickurv med
saft, banankage og sandwich.
Alt i alt var det en anderledes form for
undervisning og tilgang til hjemkundskabsfaget, og det blev nogle hyggelige og
lærerige dage i køkkenet
Anette Smidt
Hjemkundskabslærer
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Bevægelse behøver ikke
kun at være idræt
Begrebet ”bevægelse” har fået en bred betydning i de yngste klasser.
Kommunal beslutning har været en gevinst for Houlkær SFO.

”Skynd jer at få ham ind. Der er flere døde
derude. Holder I fast?”
Det er mandag eftermiddag og 2. klasserne
leger Døde Myrer. En leg, der går ud på at
bære klassekammeraterne uden for ”slagmarken” når de er blevet taget af fangeren.
Så er de nemlig ”døde” og kan ikke gå selv.
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Men man skal være fire til at bære, ellers
tæller redningen ikke.
Det er en leg, men det er også pædagogik
og undervisning.
Døde Myrer får børnene til at samarbejde,
at orientere sig hurtigt og hjælpe hinanden
imens de er i bevægelse.
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Tanker om forebyggelse af mobning, træning i koncentration, indlevelse og ro har
også været i spil, når 0.- 1.- og 2. klasserne
har gået ture, danset folkedans, masseret
hinanden og spillet skovstratego. Og det
hele er foregået i skoletiden.
Pædagoger underviser
1. august 2009 trådte begrebet ”helhedsskole” i kraft i Viborg Kommunes folkeskoler. Kort fortalt betyder det, at alle 0. – 3.
klasser, skal gå i skole til klokken 13. Blandt
de yngste klasser tilfører det skoleskemaet
nogle ekstra timer, som det har været op til
den enkelte institution at udfylde.
På den baggrund blev MEDudvalget, skolebestyrelsen og Pædagogisk Råd enige om,
at indholdet i de ekstra timer på Houlkærskolen skulle være en øget indsats inden
for sprogstimulering og en udvidelse af de
idrætsmæssige aktiviteter. Altså bevægelse.
Sprogstimuleringen er blevet lærernes
opgave, imens SFOens pædagoger overtager undervisningen i de timer, hvor bevægelse er på skemaet.
Helt enkelt betyder det, at Houlkærskolens
pædagoger nu - konkret og skemalagt indgår i undervisningen blandt de yngste
klasser, og det er et tiltag helt i skolens ånd.

pædagoger deltager i bevægelses-timerne,
også selvom der kun er tale om undervisning af en enkelt klasse. Det gør parterne
mere synlige og båndene tættere.
”Helhedsskolen” har altså været et gavnligt
tiltag for Houlkær SFO, der tager den nye
opgave alvorligt og har idrætspædagoger
ansat i medarbejderstaben, der kvalificerer
undervisningen.
De døde myrer er svundet i antal. Børnene
har knoklet for at få deres kammerater
båret uden for banen, så de kunne blive
vakt til live igen. Rødkindede og forpustede trasker de tilbage til klasseværelset
for at pakke deres skolesager. For selvom
der nu er undervisning helt til klokken 13,
er dagen ikke længere, end der stadig er
eftermiddag nok til lidt fri leg.
Af Maiken Dyrvig

Samarbejde og synlighed
Lærere og pædagoger på Houlkærskolen
har en lang tradition for at samarbejde med
det formål at skabe de bedste rammer for
børnenes trivsel og læring – og for at få de
to elementer til at gå op i en højere enhed.
Et samarbejde, der med ”helhedsskolen”
har fået gode vækstvilkår.
Samtidig bringer den nye model børn og
pædagoger tættere på hinanden, for alle
25
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Nisse Cup – nu også i Overlund
Det er næsten lige så sikkert, som at julemanden melder sin ankomst 24. december.
Hvert år i starten af december holder fodboldnisserne deres indtog i Houlkær-hallen
fra tidlig morgen til sen aften – to et halvt
døgn i træk.
I år er Houlkær IFs traditionelle Nisse Cup
programsat til weekenden 4.-6. december,
og som noget nyt bliver der denne gang
også mulighed for, at U17- og U19-spillerne kan være med.
For at der også skal blive plads til de ældste
ungdomsårgange, er Overlund Hallen reserveret til formålet lørdag 5. december.
- I selve Houlkær Hallen har vi traditionelt
rigeligt at gøre med at rumme spillerne fra
U15-årgangen og nedad, og sådan håber
vi selvfølgelig også på, at det går denne
gang.
- Vi skulle gerne - som vi plejer - lande
på omkring 100 deltagende hold, håber
Houlkær IFs fodboldudvalgsformand Palle
Laursen.
Ærgerligt nok har det dog vist sig, at Nisse
Cup’en i 2009 kommer til at kollidere med
Viborg B67’s Jule Cup, som også er et af de
årligt tilbagevendende indendørsstævner i
Viborg-området.
- Helt præcis hvad der er gået galt, ved jeg
ikke. Vi plejer netop at koordinere stævnerne, så de ikke falder sammen, men i år
har vi et JBU-stævne i Houlkær Hallen i
weekenden 12.-13. december.
- Derfor er vi næsten henvist til at afvikle
Nisse Cup’en i weekenden forinden, forklarer Palle Laursen.
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Indtil andet er bevist, satser han dog på, at
det gode ry, som Nisse Cup’en i Houlkær
har oparbejdet gennem årene, heller ikke
vil fornægte sig i 2009.
Om det holder stik, ved stævnearrangørerne mere om, når tilmeldingerne til
Nisse Cup’en – forhåbentlig – begynder at
strømme ind i november.
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Go’nat Idræt i Houlkær
Til planlægningsmødet torsdag d. 22. oktober vedr. Go’nat Idræt var der 4 personer:

Følgende datoer er fastlagt til Go’nat Idræt
i Houlkærhallen i 2010:

Peder Svenningsen, Ole S. Hansen, Allan
Toft og Anders Bitsch.

d. 30. januar
d. 26. februar
d. 27. marts
d. 24. april

Desuden afbud fra flere - men med deres
fortsatte tilsagn om at være med som hjælpere - tak for det. Nogle har også valgt
at stoppe som hjælpere - en stor tak for
indsatsen...:-)

d. 25. september
d. 30. oktober
d. 27. november

Anders Bitsch har meldt ud, at han ikke
længere ønsker at stå for opgaverne
omkring Go’nat Idræt. De tre øvrige fremmødte til planlægningsmødet har derfor
valgt, at fordele ansvaret for opgaverne
imellem sig.

Der er en del frivillige hjælpere, der på skift
er med til Go’nat Idræt MEN VI KAN SAGTENS BRUGE ENDNU FLERE HJÆLPERE.
Du skal bare være til Go’nat Idræt ca. 2-3
gange i løbet af året, enten fra kl. 18-21
eller fra kl. 21–23.30.

Anders Bitsch skal have stor tak for hans
aldrig svigtende engagement og arbejdsindsats i de 10 år han har været involveret i Go’nat Idræt – TAK. Han stopper dog
ikke helt, men fortsætter indtil videre som
hjælper ved Go’nat Idræt.

Det gælder mest om at være til stede
sammen med nogle andre voksne for at
sikre trygge rammer for børnene - det er
ikke fordi du skal arrangere en hel masse
og der er ikke en masse bestyrelsesmøder,
udvalg eller andet.

Ligeledes vil Anders Bitsch gerne have lov
til at takke alle for samarbejdet omkring
Go’nat Idræt.

På vegne af Go’nat Idræt
Ole S. Hansen, tlf. 86673520
Allan Toft, tlf. 23390309
Peder Svenningsen, tlf. 86672083
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Pilen peger opad
U19-spillerne viser vejen for fodboldsamarbejdet mellem Houlkær og Overlund
Det bedste seniorfodboldhold ”øst for
søerne” spiller også til foråret i serie 2. Det
er slutfacit efter en nervepirrende efterårssæson, som ellers har budt på både op- og
nedture for det sammenbragte Houlkær/
Overlund-mandskab.
I den usædvanligt jævnbyrdige række har
holdene på skift været tophold i den ene
weekend – og bundhold i den næste – men
i sidste ende blev det til en placering midt
i rækken for træner Anders Sørensen og
kompagni.
Ikke desto mindre er formanden for Houlkær IFs fodboldudvalg, Palle Laursen,
blevet bestyrket i troen på, at det på sigt
er den rigtige løsning at slå seniorafdelingerne i Overlund og Houlkær sammen.
- Kvaliteten af træningen er højnet gevaldigt, efter at vi har valgt at forene kræfterne, og inden for en overskuelig årrække
er det helt klart målet at avancere – i hvert
fald til serie 1, vurderer han.
Fodboldsamarbejdets andethold i serie 4
sluttede efteråret på en ærefuld andenplads – kun overgået af oprykkerne fra
Ravnsbjerg.
På den baggrund ligger det også mere
eller mindre i kortene, at HIF/OGF forlænger samarbejdet med trænerduoen Anders
Sørensen/Rene Eckhardt, når parterne efter
sæsonafslutningen træder sammen for at
gøre status over fodboldåret 2009.
Klar til ynglingenes 2. division
På ungdomsplan har samarbejdet mellem
Houlkær og Overlund allerede kastet de
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første sportslige triumfer af sig.
Som et foreløbigt højdepunkt har HIF/
OGFs kombinerede U19-mandskab i foråret
kvalificeret sig til at spille i mesterrække 1,
som er ynglingefodboldens svar på 2. division.
For at avancere til den tredjebedste jysk/
fynske U19-række skulle HIF/OGF-ynglingene minimum slutte som en af de bedste
tre’ere i de fire jyske mesterrække-puljer, og
det lykkedes lige akkurat efter et knivskarpt
opløb med klubber som Randers Freja,
Vejen og Fredericia.
- Det er en rigtig, rigtig flot præstation,
som vidner om, at vi i området har rigtig
mange talentfulde fodboldspillere på vej,
fastslår Palle Laursen. Ikke uden en vis
stolthed.
På jagt efter en U17-træner
HIF/OGF havde også håbet på, at fodboldsamarbejdets førstehold i U17-årgangen ville være i stand til at spille sig op i
mesterrækken, men et par ærgerlige pointtab i starten af efteråret skulle i sidste ende
vise sig at koste dyrt.
Trods en god sæsonafslutning måtte HIF/
OGF-juniorerne se sig henvist til en fjerdeplads i deres række – og en rangering som
A-hold, når det går løs til foråret.
Hvem der til den tid skal træne de lokale
U17-spillere, er i skrivende stund et ubesvaret spørgsmål. Kim Sønderby, som
bestred jobbet i efteråret, gjorde det allerede i sommerpausen klart, at han ”kun”
var at betragte som en midlertidig løsning,
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og trods annoncering i Viborg Stifts Folkeblad har det trukket i langdrag med at
finde en arvtager.
- Trænere til de ældste ungdomsårgange
hænger desværre ikke på træerne i dag, og
det er brandærgerligt, når man nu står med
næsten 30 seriøse unge mennesker, der virkelig brænder for at spille fodbold, konstaterer Palle Laursen.
Fodboldformanden har dog begrundet håb
om, at en løsning på U17-holdets trænersituation er nært forestående.
- Vi er i hvert fald i kontakt med indtil flere
potentielle emner, så mon ikke, det lykkes
at få en aftale til at falde på plads, vurderer
han.

Andre pæne placeringer
Hos U15-drengene måtte det kombinerede
hold fra HIF/OGF i efteråret se sig henvist
til en placering som nr. 5 blandt de i alt
seks hold i B1-rækken.
I U14-årgangen tilkæmpede Houlkær IF
sig til gengæld en fornem andenplads i
A-rækken – med samme pointtal som rækkens nr. 1, Viborg FF.
I U13-årgangen sluttede Houlkærs bedste
drengehold på en fjerdeplads i A-rækken, og hos U12-drengene blev det til en
andenplads i B1-rækken.
Alt i alt en udmærket efterårssæson – set
med Houlkær-øjne.

Julemandsfodbold
i Houlkær Hallen
Oppustelige fodboldbaner, 200 fodboldspillende børn i julemandsdragter og et
ordentligt skvæt julestemning.
Det er, hvad der efter planen bliver mulighed for at opleve, når der 19. december
fløjtes op til ”Julemandsfodbold” i Houlkær-hallen.
Stævnet, som er arrangeret i samarbejde
med JBU, henvender sig til aldersgruppen
fra 6 til 10 år, og det er ingen betingelse
for at deltage, at børnene spiller i klub i
forvejen.
Det koster 100 kr. at deltage, men så får
børnene til gengæld også deres julemandsspilledragt med hjem som en erindringsgave.

Kodeordene for stævnet er: Enkle regler,
leg og boldglæde, og da der spilles tre mod
tre skulle der være garanti for mange boldberøringer og en god fodboldoplevelse for
alle.
Udover julemandsdragten er børnene også
sikre på at få en julemandsfodboldmedalje
med sig hjem som præmie – uanset placeringen ved stævnet.
Tilmelding kan ske online via hjemmesiden
JBU Shoppen. JBU opfordrer til hurtig tilmelding, da julemandsfodboldstævnerne
traditionelt er en eftertragtet adspredelse
for ungdommen i den lange, svære ventetid frem mod juleaften.
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Juleoptakt for de mindste børn!
Onsdag den 16. december, holder vi traditionen tro juleoptakt for de mindste i Houlkær
Kirke
Børn i dagplejer og vuggestuer er inviterede til kl. 9.00
Børn i børnehaver til kl. 10.00 og kl. 11.00.
Forældre og jævnaldrende børn, der ikke går hverken i vuggestue, dagpleje eller i børnehave er naturligvis velkomne til at deltage.
Med venlig hilsen
Lotte Martin Jensen

Julehjælp
Der vil også i år være mulighed for at søge julehjælp fra Houlkær kirke for mennesker med
bopæl i Sognet. De midler, vi har til rådighed, vil blive fordelt efter den enkelte families
behov – enlige forsørgere med børn vil komme i første række. Det beløb, man derefter får
tildelt, udbetales som et gavekort enten til Superbrugsen i Houlkær eller Rema1000 i Viborg
by.
Ansøgningsskema til julehjælp kan afhentes på kirkekontoret fra den 24. november i kirkekontorets åbningstid mellem kl. 9.00 og kl. 13.00 (tirsdag tillige mellem kl.16.00- og
kl.17.00). Man kan kun hente skema til eget brug. Det skal efterfølgende afleveres på kontoret eller i kirkens postkasse senest den 4. december. Herefter behandler vi ansøgningerne,
og man kan henvende sig i kirken og høre, om man er kommet i betragtning til julehjælp
fra fredag d. 11. december kl. 11.00.

Arrangementer
Sogneeftermiddage
“Er der noget at grine af, når vi bliver gamle? – når alderdom bliver en kvalitet”.
Tirsdag den 19. januar kl. 14.30
Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når alderdom bliver en kvalitet?” har sognepræst Anders Bonde, Lyngå, kaldt sit causeri. Med udgangspunkt i et møde med mennesker,
der er nået til en af de ”ældste” klasser i ”Livets skole”, giver han et muntert indblik i det
“Livets efterår”, som for de fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan det være et
liv på trods, men selv her kan alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening
og livskvalitet. Og her spiller en god gang lune og en varm latter en ikke ringe rolle.
Anders Bonde er cand. mag. i historie, præst på landet og bonde. Landbokulturen er hans
inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen stor betydning. Og
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det er foredragsholderens opfattelse, at det
ældre menneske rummer en ressource af
indsigt, som samfundet som helhed kunne
være tjent med at drage større nytte af.
Foredraget holdes i causeriets muntre form,
hvor der er stof til eftertanke.
”En beboerrådgivers meritter.”
Tirsdag den 23. februar kl. 14.30
Tonie Holmberg, beboerrådgiver i Boligselskabet Viborg, og vort områdes beboerrådgiver, kommer og fortæller om det
boligsociale arbejde i Houlkær - om historien bag og om de nuværende, mangfoldige aktiviteter som holdes i gang af aktive
beboere".

Anders Bonde

Sogneaftener
Vi synger sammen. Fællesarrangement for Viborg bysogne
Torsdag den 21. januar kl. 19.30 i Viborg Domkirke.
Denne aften vil vi fylde det store domkirkerum med fællessang – forhåbentlig med samme
sangglæde fra en stor forsamling som det opleves ved julegudstjenesterne. Viborg bys seks
kirker sætter hinanden stævne i Domkirken og kommer gående dertil fra hvert sit sted i
fakkeloptog. Forskellige kor synger for, konfirmanderne med forældre er indbudte sammen
med alle, der har lyst til at synge med på kendte og elskede salmer.
Salmesangsaftenen er tillige optakt til en salmestafet fra kirke til kirke i 2010.
Mere om salmestafetten længere fremme i bladet.
”Under en strålende sol.”
Torsdag den 4. marts kl. 19.30
Under en strålende sol. v/foredragsholder Lorens Hedelund.
Et folk - to lande: Paktunistan.
Med udgangspunkt i den afghanske forfatter Khaleed Hosseini´s fantastiske bog, "Under
en strålende sol", vil foredragsholder Lorens Hedelund, der selv har boet syv år i Peshawar
og ofte har besøgt Afghanistan/Pakistan, belyse den historisk/religiøse udvikling og den
aktuelle situation i Afghanistan.
Det kan anbefales, at man læser den omtalte bog inden foredraget, men det er ingen absolut betingelse for at få udbytte af aftenen.
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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.
Denne sæson tager vi livtag med nogle af de helt store spørgsmål: Griber Gud ind i vores
verden eller er han fraværende? Hvordan kan vi tale om frelse og fortabelse, himmel og
helvede i tiden nu? I den forbindelse vil vi også forholde os til kristen spiritualitet: Hvad har
de gamle mystikere og troens vise tænkt om disse store spørgsmål?
Der er tale om et fortløbende forløb, hvor man vil få det største udbytte ved at følge studiekredsen hver gang. Man er dog også velkommen til bare at kigge forbi en enkelt gang
for at se, om det er noget for en.
Kommende datoer: 1. december, 2. februar, 2. marts kl. 14.00
OBS: Ingen studiekreds i januar 2010!!

Middag på tværs
Har du lyst til at møde mennesker med en anden kulturel baggrund, så er ”Middag på
tværs” noget for dig. Houlkær kirke er vært for et åbent fællesskab på tværs af alder,
hudfarve, nationalitet, religion og sprog.
Vi starter hver gang med at spise sammen – og alle, der har mulighed for det, opfordres til at tage en ret mad med, så vi kan dække bord med mad fra det internationale
køkken. Næste gang er: fredag 5. marts kl. 18.00

Morgensang

OBS! Hver fredag kl. 10.00 er der morgensang i kirken
- ti minutter til stilhed og eftertanke.
Efter morgensangen er der en kop kaffe i våbenhuset.

Ønskekoncert den sidste fredag i måneden
i Houlkær Kirkes våbenhus
Efter morgensangen i kirken synger vi årstidens sange fra højskolesangbogen efter
forslag fra de fremmødte. Der er aftalt ønskekoncert følgende fredage:
den 27. november, ingen i december måned, den 29. januar 2010 og så fremdeles.
Organist Jens Christian Hansen
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Spaghettigudstjeneste
Fire gange om året arrangerer vi ”Spaghettigudstjeneste” – en mini-gudstjeneste på 30 min.
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!
Næste gang vil være den 24. februar kl. 17.00 v/Karsten Høgild

Salmestafet
Sognene i Viborg by arrangerer i 2010 en såkaldt salmestafet. Kirkerne i byen er på skift
vært for et arrangement, hvor der synges salmer ud fra et bestemt tema. En af kirkens præster og organisten medvirker.
Stafetten sættes i gang torsdag den 21. januar kl. 19.30 i Viborg domkirke. Denne aften
vil vi fylde det store kirkerum med fællessang – forhåbentligt med samme sangglæde fra
en stor forsamling, som det opleves ved julegudstjenesterne. Viborg bys seks kirker sætter
hinanden stævne og kommer gående dertil fra hvert sit sted i fakkeltog. For nærmere information kontakt Houlkær kirke op til arrangementet.
Anden gang salmestafetten foregår, vil være den 25. februar i Sortebrødre kirke kl. 17.00

inTRO
Kristendom er en vigtig del af den danske tradition. Hvordan vi forholder os til det, er meget
forskelligt. Nogle oplever, at det kan være svært at forstå, hvad kristendom går ud på.
Med inTRO vil vi tilbyde et praktisk grundkursus i kristendom. Vi vil skabe et rum, hvor man
åbent kan stille spørgsmål og søge efter svar. Vi vil tage fat på nogle helt centrale temaer.
Og finde ud af, hvorfor gør vi, som vi gør i kirken.
Vi mødes i selve kirkerummet til et kort oplæg ved en præst. Derefter vil der være god tid
til at drøfte aftenens emne sammen.
De enkelte aftener og de temaer, vi arbejder med, vil i høj grad blive tilrettelagt sammen
med deltagerne. De første tre aftener er planlagt – onsdage kl. 19.30-21.00.
11. november om Bibelen, 25. november om nadver, 9. december om bøn.
Sted: Viborg domkirke
Medvirkende præster: Karsten Høgild, Houlkær og Marianne Koch, Domsognet
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Nytårsaften 2009
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 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 gudstjenesten – også dem, der ikke har deltaget i aftenens øvrige arrangement.
Deltagelse i spisning og underholdning koster 60,00 kr. pro. 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 er tirsdag d. 29. dec. kl. 12.00 til kirkekontoret tlf: 8667 4088.
Det vil være muligt at benytte kirkebilen såvel ud som hjem.
Nytårsholdet

Gospel workshop
Lørdag den 23. januar kl. 10-17
Houlkær Kirke
”Syng livsglæden frem”
Lørdag d. 23. januar kl. 10.00 har vi igen fået den kendte gospeldirigent Hans Christian Jochimsen til at komme til Houlkær Kirke som instruktør til en gospel workshop.
Alle kan deltage i lighed med tidligere år.
Som noget nyt medvirker gospelsanger Lene Nørrelykke i sidste halvdel af workshoppen og til den afsluttende offentlige koncert kl. 16.00.
Af hensyn til bestilling af mad beder vi om tilmelding til kirkens kontor tirsdag til
fredag på telf. 86 67 40 88 mellem kl. 9.00 og 13.00. Man kan også tilmelde sig via
kirkens hjemmeside: www.houlkaerkirke.dk eller på mailadressen krb@km.dk
Pris for deltagelse med frokost og eftermiddagskaffe 150 kr. og uden frokost men
med eftermiddagskaffe 125 kr.
Tilmelding senest fredag d. 15. januar kl. 12.00.
Vel mødt!
Houlkær menighedsråd.
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Koncerter

Adventskoncert
Lørdag den 28. november kl. 16.00
Til den traditionelle adventskoncert spiller Viborg Musikskoles Strygerensemble under
ledelse af Anna Binkova musik af blandt andet Vivaldi og Corelli.			

” De ni læsninger”
Onsdag den 9. december kl.19.30
”De 9 læsninger” er oprindelig en gammel engelsk tradition. Som forberedelse til julen
vil unge og ældre fra menigheden læse bibeltekster. Kirkens børnekor, pigekor og voksenkor synger salmer og motetter vekslende med menighedens fællessalmer. Desuden
medvirker Birte Marcussen på tværfløjte.

Julekoncert
Onsdag den 16. december kl. 19.30
Julekoncerten er igen i år lagt i hænderne på Viborg Concert Band under ledelse af Jørgen
Leth og Viborg Musikskoles Kor under ledelse af Ole Gad. Programmet byder på traditionel
julemusik og engelske carols.

Syng julen ind
Mandag den 21. december kl.17.00
Som noget nyt vil vi sammen synge julen ind en lille times tid,- som et tiltrængt pusterum
midt i de sidste juleforberedelser. Viborg Koret og kirkens egne kor medvirker under ledelse
af Jens Chr. Hansen. Her bliver der lejlighed til at synge med på de kendte og elskede julesalmer.
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Nytårskoncert
Lørdag den 2. januar kl. 11.00
Nytårskoncerten 2010 bliver med soloviolinisten i Randers Kammerorkester, Hanne
Askov.
Hanne havde debut som solist med Odense
Symfoniorkester i 2005, hvor hun også har
haft ansættelse i flere perioder. Programmet indledes som de foregående år med
en klassisk afdeling. Efter en nytårshilsen,
hvor der bydes på champagne og kransekage, følger et sprudlende program af festlig nytårsmusik, og naturligvis skal vi som
de foregående år høre Jacob Gades ”Tango
jalousie”.
Den officielle indvielse af kirkens nye flygel
finder sted ved denne koncert, hvortil der
iøvrigt er fri adgang.

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 27.
november.
Første gang der er Åben Familie i 2010 er fredag den 15. januar. Herefter er det den 29.
januar, 12. februar og 26. februar. Pris pr. aften kr. 30,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.

Advent i Åben Familie.
Lørdag den 28. november kl. 12.30 mødes vi til en god middag, hvorefter Karsten Høgild
vil få ordet.
Samværet slutter med kaffe. Der er – traditionen tro – mulighed for at få en granbuket med
hjem, som man kan bestille ved tilmeldingen – altså husk tilmelding senest tirsdag den 24.
november inden kl. 12.00 - Pris 30,- kr.
Nørklegruppen holder denne dag julemarked fra kl. 11.30 og overskuddet her fra går i forårsmarkedets kasse.
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Lucia-aften og minikoncert
Fredag den 11. december kl. 18.00
Aftenen indledes med at Houlkær Kirkes Børnekor og Pigekor, i alt 25 piger, vil gå luciaoptog i kirkens mødelokaler og herefter synge nogle julesalmer for – og med forsamlingen.
Derefter vil et lille fløjteensemble fra Viborg Musikskole under ledelse af Susanne Klausen
give en lille minikoncert.
Kl. ca. 18.30 begynder Åben Families arrangement, der ud over noget dejlig mad bl.a. vil
byde på juleoplæsning ved Ingrid Malmgreen, fællessang og kaffebord. Pris 30,- kr.

Flygelprojektet
Det er gået over al forventning med indsamlingen af private midler og fonde, bidrag fra
foreninger og erhvervsdrivende til indkøb af flyglet til Houlkær Kirke.
I løbet af syv uger er målet på de 50.000 kr. nået et og menighedsrådet har bevilget resten.
Menighedsrådet takker for de mange bidrag, herunder ikke mindst den opfindsomhed som
mange har udvist i deres iver for at projektet skulle lykkes. Det har været en stor fornøjelse
at være vidne til og vi kan fremover glæde os over de mange mennesker som vil få udbytte
af den smukke musik som instrumentet kan frembringe.
På menighedsrådets vegne Formand Carsten Marcussen.

Efterårsmarked for hele byen
Lørdag den 21. november kl. 9.30 - 14.00
i Domkirkens Sognegård
Tema: "At hjælpe børn og unge i Afrika"
Mission Afrika og Danmission

Udstilling med Maja Lisa Engelhardt
i Houlkær Kirkes vandrergang
fra den 4. november til og med den 20. december.
Alle er meget velkomne til at besøge udstillingen
i tidsrummet 9 - 16 daglig, undtagen mandag.
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Kyndelmissegudstjeneste
Onsdag den 3. februar kl. 19.00
Gudstjenesten arrangeres denne gang
som en spillemandsmesse: En spillemandsgruppe bestående af violiner,
kontrabas, fløjte, harmonika, klarinet
og klaver leverer sammen med kirkens
kor musikken til denne lysgudstjeneste, hvor vi tænder levende lys midt i
vintermørket for at minde os selv om,
at lyset snart vender tilbage. Gudstjenesten er også tilrettelagt for børn.

Fastelavnsgudstjeneste

1. Søndag i advent
den 29. november kl.10.30

Familiegudstjeneste

Afslutning med mini- konfirmanderne
sæson 2009.
Efter gudstjenesten:

Julesalg i Våbenhuset
Kom og gør en god handel
Mød spejderne og Nørklegruppen der
står for julesalget.
Spejderne sælger dekorationer og
varme æbleskiver – Overskuddet går til
udlandsrejsen i sommeren 2010.

Søndag den 14. februar kl. 10.30
En gudstjeneste for store og små.
Børnene må meget gerne møde
udklædte i kirken.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i kælderen. Der bliver serveret
fastelavnsboller, sodavand og kaffe til
de voksne.
Vel mødt til en dejlig dag.

Nørklegruppen sælger julepynt og
gaver. Indtjeningen indgår i Forårsmarkedets overskud og bliver fordelt
til velgørenhed.
OBS: Nørklegruppen holder også
åbent om lørdagen den 28. fra kl.
11.30 i forbindelse med Advent i Åben
Familie der starter kl. 12.30
(mere om det inde i bladet.)

Legestuen i Houlkær Kirke
Legestuen mødes hver tirsdag mellem kl. 10.15-12.00 i Houlkær Kirkes kælder. Det er for
forældre med børn under skolealderen. Pris pr. familie pr. måned kr. 30,-og det er sognemedhjælper Tove Kallestrup som står for legestuen. Ring evt. for yderligere oplysning til
Tove på telefon: 20 86 11 58. Legestuen har lukket i skolens ferier.
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Gudstjenester
December

Januar

Søndag den 6. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 3. Helligtrekonger kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 13. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 10. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 20. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 17. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Torsdag den 24. Juleaften
kl. 13.30 Lotte Martin Jensen
kl. 14.45 Karsten Høgild
kl. 16.00 Karsten Høgild

Søndag den 24. kl. 10.30
Karsten Høgild

Fredag den 25. 1. Juledag kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 31. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Februar

Lørdag den 26. 2. Juledag kl. 10.30
Karsten Høgild

Onsdag den 3. Lysgudstjeneste kl. 19.00
Karsten Høgild

Søndag den 27. Julesøndag kl. 10.30
KarstenHøgild

Søndag den 7. kl. 10.30
Karsten Høgild

Torsdag den 31. Nytårsaften kl. 23.15
Lotte Martin Jensen

Søndag den 14.
Fastelavnsgudstjeneste kl. 10.30
Karsten Høgild (også for børn)
Søndag den 21. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Forårsmarked 2010

Lørdag den 20. marts
Husk at der er mulighed for at afleverer ting og sager til vores genbrugs og vores
auktion. Ring til Kirken på tlf. 8667 4088 mellem kl. 9.00 - 13.00
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DET SKER...
27/11
28/11
28/11
28/11
28/11
29/11
29/11
01/12
09/12
11/12
11/12
16/12
16/12
21/12
02/1
15/1
19/1
21/1
23/1
29/1
02/2
12/2
23/2
24/2
26/2
02/3
04/3
05/3

kl. 18.30
kl. 10-13.30
kl. 11.30
kl. 12.30
kl. 16.00
kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 14.00
kl. 19.30
kl. 18.00
kl. 18.30
kl. 09 -10 - 11
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 18.30
kl. 14.30
kl. 19.30
kl. 10-17
kl. 18.30
kl. 14.00
kl. 18.30
kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 18.30
kl. 14.00
kl. 19.30
kl. 18.00

Åben Fam. Kirken
Bogbyttedag på Houlkær bibliotek
Julesalg i Våbenhuset
Advent i Åben fam. Kirken
Adventskoncert,Viborg Musikskole. Kirken
Julemarked i Aktivitetshuset. Arr. Boligselskabet Viborg, afd. 12, 17, 18
Spejderne og nørklegruppen, Julesalg. Kirken
Studiekreds. Kirken
De ni læsninger. Kirken
Lucia-aften og minikoncert. Kirken
Åben fam. Kirken
Juleoptakt for de mindste børn. Kirken
Julekoncert, Viborg Concert Band. Kirken
Syng julen ind. Kirken
Nytårskoncert. Kirken
Åben fam. Kirken
"Er der noget at grine af, når vi bliver gamle". Kirken
Vi synger sammen, fælles arr. Domkirken
Gospelworkshop. Kirken
Åben fam. Kirken
Studiekreds, Kirken
Åben fam. Kirken
En beboerrådgivers meritter. Kirken
Spaghettigudstjenste. Kirken
Åben fam. Kirken
Studiekreds, Kirken
"Under en strålende sol". Kirken
Middag på Tværs. Kirken

Go'nat idræt i Houlkær: 2009: 28/1. 2010: 30/1, 26/2, 27/3, 24/4, 25/9, 30/10 og 27/11
Alkoholfrit diskotek: 2010: 26/2, 11/6, 10/9 og 12/11
Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk
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