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AKTUELT I OMRÅDET

Repræsentantskabsmøde
uden omsvøb
Først var der tanker fremme om at slå to
fluer med ét smæk – og kombinere repræsentantskabsmødet med første spadestik til
det forestående Houlkær Fælled-projekt.
Så blev der arbejdet på at slå arrangementet sammen med det traditionelle, årlige
borgermøde med de lokale politikere.
Men ingen af idéerne lod sig i sidste ende
realisere – og derfor er der nu lagt op til
et repræsentantskabsmøde – helt uden
omsvøb – når Initiativgruppen Houlkær
onsdag 23. februar kalder sammen til møde
på Houlkærskolens lærerværelse for at gøre
status over det gamle år – og kigge frem
mod det nye.
Dagsordenen byder som sådan ikke på de
store overraskelser.
Eneste større spændingsmoment er i realiteten, hvem der som det sjette bysbarn i
rækken skal have overrakt ”Initiativprisen
Houlkær”.
De foregående fem år er prisen gået til
Inger Møller, Charlotte Lund, Tove Rasmus-
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sen, Karla Pedersen og Godtfred Sorvad.
Hvem der skal have prisen i 2011 afgøres
suverænt af Initiativgruppen Houlkær –
efter indstilling fra beboerne i lokalområdet.
Planerne om et lokalpolitisk borgermøde
har Initiativgruppen Houlkær foreløbig
valgt helt at skrinlægge.
Derimod er Initiativgruppen klar til at
indkalde til landspolitisk vælgermøde – i
samme øjeblik, statsminister Lars Løkke
Rasmussen beslutter sig for at udskrive folketingsvalg.
- Vi har her i Houlkær-området to byrådsmedlemmer – Karin Gaardsted (S) og Søren
Gytz Olesen (SF) – der begge er opstillet
som kandidater til Folketinget.
- På den baggrund vurderer vi, at det denne
gang kan være ekstra relevant med et lokalt
vælgermøde i forbindelse med folketingsvalget, forklarer Initiativgruppens næstformand, skoleinspektør Ole Birch.

AKTUELT I OMRÅDET

Vinsmagning og årsmøde
i SuperBrugsen
”Nye vine” er aftenens overordnede tema,
når SuperBrugsen Houlkær tirsdag 8. marts
inviterer kunderne på en ”hyggeaften lidt
ud over det sædvanlige”.
For et beskedent indgangsbeløb på 50
kroner vil deltagerne få mulighed for at
smage på et udvalg af forskellige vine.
Dertil vil der blive serveret forskellige lækkerier fra SuperBrugsens slagterafdeling,
annoncerer uddeler Mahmoud Abdallah.

Mandag 28. marts håber SuperBrugsen
også, at en pæn del af kunderne vil indfinde sig udenfor den almindelige åbningstid. Nærmere bestemt til forretningens
traditionelle årsmøde, der ligesom vinsmagningen afvikles i Houlkær Kirkes lokaler. Årsmødet er en oplagt mulighed for
medlemmerne til at give deres mening til
kende om forretningen og dens vareudbud,
lyder opfordringen fra Mahmoud Abdallah.

Zumba-inspiration fra Caribien
Vi kan lige så godt være ærlige.
Hvor ihærdigt vi kølige nordboer så end
vrikker med hofterne, bliver det aldrig helt
det samme som i Caribien…..
Hvordan det ser ud, når ”ægte” latinamerikanere danser zumba – det bliver der
mulighed for at opleve lørdag 12. februar,
når Houlkær IFs zumba-afdeling og Latin
Danse Studio i Århus i fællesskab inviterer
til ”Zumba Marathon” i Houlkærhallen.
Dørene åbnes kl. 10, men selve dansearrangementet strækker sig ”kun” fra kl. 11
til kl. 14 – afbrudt af 20 minutters frokostpause.
Marathon-programmet omfatter to zumbaseancer af hver 80 minutters varighed.
Før frokostpausen varetages instruktionen
af Miguel Flores fra Latin Danse Studio
og de lokale zumba-danseres ”egen” faste
instruktør, Anette Jørgensen.

Efter frokosten vil det være cubanske Grisell
og Christian Rozet fra Latin Danse Studio,
der skal forsøge at få ”Zumba Marathon”deltagerne i Houlkær til at bevæge sig i
takt til de latinamerikanske rytmer.
Prisen for at deltage er 200 kroner – hvis
man da ikke har været så forudseende at
tilmelde sig inden 4. februar.
I så fald koster det ”kun” 175 kr. at være
med – og med garanti få sved på panden.
Og dyrker man i forvejen zumba i Houlkær,
er prisen blot 150 kroner for de små tre
timers intense motion.
Den ordinære zumba-træning i Houlkær
Hallen fortsætter foreløbig frem til omkring
1. april – ligesom i efteråret med Anette
Jørgensen som instruktør.
Den faste træningstid er torsdag aften fra
kl. 19 til 20.
5

AKTUELT I OMRÅDET

Byggestart udskudt
Borgmester Søren Pape Poulsen skal alligevel ikke i sving med skovlen mandag 7.
marts.
7. marts var ellers den dato, arbejdsgruppen bag projektet havde håbet at kunne
tage første spadestik til det kommende
Houlkær Fælled-projekt, som på sigt skal
samle idræts- og fritidsklub-aktiviteterne i
Houlkær under ét tag.
- Men vi må desværre erkende, at planlægningsprocessen har vist sig at tage
noget længere tid, end vi fra starten
havde forudset, forklarer Ole Birch, som er
næstformand for halbestyrelsen og en af
drivkræfterne bag projektet.

Ole Birch er på nuværende tidspunkt ikke
meget for at uddybe, hvad det er, der har
forrykket tidsplanen.
- Men der er nogle forhold, som det vil
være uforsvarligt ikke at undersøge lidt
nærmere, inden vi kaster os ud i så stort et
byggeprojekt, nævner han.
Af samme grund tør Ole Birch heller ikke
på stående fod komme med et bud på en
alternativ dato for byggestarten.
- Men det ligger fast, at vi inden udgangen
af februar skal være nået frem til en afklaring. På den ene eller den anden måde, tilføjer han.

Åbent Hus
Viborg Gymnasium og Hf
Torsdag 10. februar 2011 kl.19.30-ca. 22.00
Præsentation af skolen og orientering om både gymnasie- og hf-uddannelserne.
Alle er velkomne.

Viborg Gymnasium
og Hf
Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg
8667 1533 www.vghf.dk
6

AKTUELT I OMRÅDET

Salsarytmer i Houlkær Hallen
Omkring 40 interesserede mødte frem til prøvetime i ny salsa-skole – og det tegner
lovende for forårssæsonen
Zumba’en har for længst holdt sit indtog
i Houlkær – og nu følger salsa’en efter….
Foreløbig som et forsøg har Danmarks
største salsa-skole, ”Salsaclave” med
hovedkvarter i Århus, valgt at udvide sit
”territorium” til Viborg.
Nærmere bestemt til Houlkærhallens selskabslokaler, hvor det i løbet af foråret er
planen, at to begynder-hold skal lære de
første svære salsa-trin.

Omkring 40 nysgerrige var mødt frem, da
An Van Nguyen sammen med en medbragt
assistent gav danse-eleverne i Houlkær den
første indføring i salsaens grundtrin.

Cirka 40 nysgerrige danselystne var på pletten, da det nye tilbud om latinamerikansk
dans i Houlkær blev introduceret tirsdag
25. januar, og så går det i øvrigt løs med
den ordinære salsa-undervisning fra tirsdag
1. februar og frem til slutningen af april.
Ambitionen er at samle 16 deltagere pr.
hold – d.v.s. cirka 32 håbefulde salsa-dansere i alt.
- Og umiddelbart ser det ud til, at det nok
skal kunne lade sig gøre.
- Allerede inden prøvetimen 25. januar
havde der meldt sig otte til hvert af de to
hold i Houlkær. Da vi introducerede salsa’en
i Randers, var der til sammenligning kun et
par stykker, der havde tilmeldt sig forud for
prøvetimen, bemærker salsa-instruktør An
Van Ngyuen, som foråret igennem vil være
”Salsaclaves” ”forlængede arm” i Viborg.
Har savnet et salsa-miljø
Kontakten til ”Salsaclave” er blevet skabt
af Rikke Donnerup, der som tilflytter til
Viborg-egnen længe har savnet en lokal
salsa-skole.
- Jeg har tidligere danset salsa i Aarhus,
og efter at jeg for 3 ½ år siden flyttede til
Løgstrup, har jeg i en periode gået på et
salsa-kursus i Silkeborg.
- Men i en by af Viborgs størrelse bør der
naturligvis også være et salsa-miljø. Det er
der i byer som Vejle, Kolding og Silkeborg,
så det må der bestemt også være basis for
her, fastslår hun.
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INITIATIVGRUPPEN HOULKÆR
At salsa-skolen i Viborg lige præcis er
kommet til at ligge i Houlkær, er primært
Chris Stenskrogs fortjeneste.
Chris Stenskrog, som bl. a. er medlem af
Houlkær IFs fodboldudvalg og en af initiativtagerne til HIFs zumba-afdeling, arbejder sammen med Rikke Donnerup i Jyske
Bank – og var ikke sen til at foreslå Houlkær Hallen, da kollegaen ledte efter lokaler
til forårets salsa-undervisning.
Selv har Rikke Donnerup et par gange været
til zumba i Houlkær – og netop zumbaens

succes på Viborg-egnen giver også basis
for en vis forsigtig optimisme på salsaens
vegne, vurderer hun.
- Musikstilen er langt hen ad vejen den
samme, og jeg fornemmer da også, at
mange synes, det lyder spændende, når
jeg i forskellige sammenhænge har gjort
reklame for samba-skolen i Houlkær.
- Men der er selvfølgelig lige dét med børnene – og alle de forskellige andre gøremål,
bemærker en på forhånd tydeligt spændt
Rikke Donnerup.

Der var trængsel om gulvpladsen, da Salsaclave inviterede til prøvetime forud for forårets
salsa-kursus i Houlkær Hallens selskabslokaler. Det gjorde ikke just opgaven lettere for de
mange urutinerede salsa-dansere, som i forvejen havde svært nok ved at holde styr på fagudtryk som "rumba" og "Para ti, para mi".
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Livskvalitet – og kønsroller
For instruktør An Van Nguyen startede
salsa-karrieren for fem år siden, da en
god veninde stod og manglede en salsadansepartner. De to havde tidligere dyrket
taekwondo sammen og kunne som salsadansere nyde godt af deres i forvejen veludviklede koordinations- og balanceevner.
- Men ellers er det i første række glæden,
hyggen og livskvaliteten, der tiltaler mig
ved at danse salsa. Man bliver simpelt hen
i så godt humør af dansen og musikken –
og så får man samtidig også varmen – og
en masse god motion, fremhæver An Van
Nguyen, som til daglig bor i Århus og arbejder i Horsens. Uden at det dog har afholdt
ham fra at påtage sig salsa-undervisningen
i Houlkær.
På det lidt mere teoretiske plan er salsa
såmænd også en ganske god øjenåbner,
når det handler om kønsroller, føjer An Van
Nguyen til.
- Det lyder måske umiddelbart lovlig filosofisk, men faktisk har det været et gennemgående tema på stort set alle de salsa-hold,
jeg har undervist gennem de seneste 3 1/2
år.
- For at kunne danse salsa skal manden
være parat til at tage styringen, mens kvinderne omvendt skal være klar til at slippe
kontrollen. Dét viser sig ofte i praksis at
være en vanskelig – men også rigtig lærerig – øvelse.
- Mændene har typisk svært ved at påtage
sig førerrollen, og kvinderne er til gengæld
ikke meget for at give slip, bemærker An
Van Nguyen.
Hvorvidt dét fænomen også gør sig gældende på Viborg-egnen, vil sikkert hurtigt
vise sig i løbet af de kommende tre måne-

ders salsa-undervisning i Houlkær.
Som udgangspunkt bliver An Van Nguyen
ene om at lære salsa-trinene fra sig, men
han har dog på forhånd truffet aftale med
et par ”assistenter”, som har lovet at bistå
ham undervejs.
Salsa-programmet for de kommende tre
måneder byder i øvrigt også på en ”midtvejsfest” og en ”afslutningsfest”.
Og i det hele taget håber An Van Nguyen,
at det med udgangspunkt i salsa-skolen i
Houlkær vil lykkes at få skabt et egentligt
salsa-miljø i Viborg med ”salsateker” og
hvad ellers dertil hører.
- Indtil videre er jeg i hvert fald positivt
overrasket over interessen. Den lover godt
for det videre forløb, vurderer latin-danseren med det asiatisk klingende navn.

I salsa er det essentielt, at det er manden,
der tager styringen, men det er selvfølgelig
ikke helt enkelt at praktisere på et salsahold, hvor langt over halvdelen af deltagerne er kvinder.
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Institutionsbesøg!
I rækken af institutionsbesøg er vi nu nået
til Medieskolen på Skaldehøjvej.

vitet i lokalerne og vi vil efterfølgende høre
om de uddannelser, man kan få på Medieskolen ved en kop kaffe i kantinen.

De fleste har nok oplevet at se unge mennesker gå rundt i området med fotografiapparater eller videokameraer. Det er elever
fra Medieskolen, men hvad lærer man der?

Ønsker man selv at vide lidt om Medieskolen kan man gå ind på skolens hjemmeside
http://medieskolerne.dk/

Det kan I få svar på, hvis I møder op

OBS:! Max 20 tilmeldte!

Tirsdag d. 15. marts kl. 13
ved indgangen til Medieskolen.

Tilmelding skal ske senest d. 10. marts på
8667 4074 / eo@besked.com eller på
Houlkær Bibliotek.

Vi vil få en rundvisning, mens der er akti-

Medieskolerne Viborg har stille og roligt vokset sig større og større - inden for rammerne af
det tidligere Astro Center. Tirsdag 15. marts bliver der mulighed for at få et kig bag kulisserne, når Initiativgruppen Houlkær inviterer til virksomhedsbesøg på Medieskolerne.
10

AKTUELT I OMRÅDET

Godt 35.000 kroner fordelt
Brede smil på læben, da ”Jackpot One” i Houlkær delte ud af årets spilleindtægter
Repræsentanter fra fire foreninger i Viborg
og omegn kunne fredag 28. januar drage
hjem fra Houlkær Centret med brede smil
på læben.
Som en forsinket julegave fik de fire foreninger hver især overrakt en check på
8.775 kroner – med venlig hilsen fra Jesper
Jørgensen, der driver spillehallen Jackpot
One sideløbende med Houlkær Bodega.
I stedet for bare at indbetale alle pengene til Told & Skat har landets spillehaller mulighed for at udlodde 10 procent af
afgiften på de ”enarmede tyveknægte” til
alternative formål.
Sidste år kunne Houlkær IFs fodboldafdeling på den konto glæde sig over en
kærkommen økonomisk håndsrækning
på 27.5000 kroner – oven på et år, hvor
Jackpot One blot nåede at være i drift i ni
måneder.
I 2010 har der været gang i spillemaskinerne i samfulde årets 12 måneder.
På den baggrund blev der også lidt flere
penge at udlodde end i 2009 – helt præcist
35.100 kroner.
Til gengæld har Jesper Jørgensen så valgt
at lade lidt flere få glæde af pengene, der
ellers blot ville være havnet i den slunkne
statskasse.
- Der er foreninger nok, som sagtens kan
bruge en ekstra skilling i det daglige.
- Derfor syntes jeg også, at jeg i år ville
forsøge at tilgodese en lidt bredere kreds,
forklarer han.
En check på 8.775 kroner skæpper dog
stadig godt i kassen hos Houlkær IF, som

i forbindelse med pengeuddelingen var
repræsenteret af fodboldudvalgsformand
Palle Laursen.
Årets øvrige pengemodtagere var De
Grønne Pigespejdere i Houlkær, der i
dagens anledning havde sendt Anne Verner
Hansen og Dorthe Ammitzbøll i byen efter
de mange rare penge.
En tredje portion af Jackpot One-overskuddet gik til Natteravnene i Viborg,
repræsenteret ved formand Pernille Cornelius, og endelig gik de sidste 8.775 kroner
til Bruunshaab/Tapdrup IF som er Jesper
Jørgensens ”egen” lokale klub, hjemme i
Bruunshaab.

En flok glade givere og foreningsrepræsentanter fotograferet i forbindelse med
årets udlodning af penge fra spillehallen
Jackpot One i Houlkær Centret. Fra venstre
ses Jesper Jørgensen, Houlkær Bodega og
Jakcpot One, Pernille Cornelius fra Natteravnene, Palle Laursen fra Houlkær IF, Anne
Verner Hansen og Dorthe Ammitzbøll fra
De Grønne Pigespejdere i Houlkær, Leo
Jacobsen fra Bruunshåb/Tapdrup IF og
yderst til højre Jørn Bitsch fra Bitsch Automatservice.
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Populære kirketoner
Både nytårskoncerten med Jesper Brun-Jensen og Anne Lise Quorning og årets gospelworkshop under ledelse af Hans Christian Jochimsen samlede noget nær fuldt hus i
Houlkær Kirke
Hvis én og anden skulle gå rundt i den
vildfarelse, at det kun er juleaften, der er
fuldt hus i Houlkær Kirke, er det vist på
høje tid at få den fordom aflivet.
Erfaringerne fra januar viser klart, at det i
hvert fald heller ikke er noget problem at
få stolerækkerne i kirken fyldt op, når der
står skønsang, spirituals og gospel på programmet.
Skønsangen med tilhørende orgel- og flygel-akkompagnement blev leveret af ægteparret Jesper Brun-Jensen og Anne Lise
Quorning, som søndag 2. januar sørgede
for en effektfuld, musikalsk optakt til 2011
i form af en festlig nytårskoncert.
Repertoiret spændte bredt – lige fra Händel-klassikeren ”Laschia ch’ío pianga” over
”Porgy and Bess” til Gustav Winckler-hittet
”Gem et lille smil til det bliver gråvejr” og alt sammen blev fremført med en smittende humor og et lunt glimt i øjet.
Ganske befriende på en 2. nytårsdag, hvor
enkelte af tilhørerne måske endnu hang en
smule i bremsen oven på nytårets strabadser.
Jesper Brun-Jensen er i det daglige bassanger ved Den Jyske Opera i Århus, og til
tider tangerede det nærmest blær, når han
boltrede sig i den dybe ende af toneskalaen. Som f.eks. i Sarastros arie fra Mozarts
opera ”Tryllefløjten” – eller i de to gribende
negro spirituals ”Deep River” og ”Poor little
Jesus”.
At Jesper Brun-Jensen så samtidig viste sig
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som en habil orgel-, klaver- og guitarspiller, mens hustruen, Anne Lise Ouorning, i
glimt brillerede som en anden opera-diva
- ja, det gjorde så bare nytårskoncerten
i Houlkær til en endnu større – og mere
varieret - oplevelse.
Op så blev helhedsindtrykket naturligvis
heller ikke ringere af, at menighedsrådet i pausen trakterede med champagne
og kransekage, så koncertgængerne i den
fyldte kirke over et lille glas kunne ønske
hinanden ”Godt nytår”…..
Trængsel til gospel
Knap tre uger senere var det 10. udgave af
det årlige gospeltræf i Houlkær, der udløste
fuldt hus i kirken.
De ikke færre end 185 tilmeldte til gospelworkshoppen fyldte i sig selv godt i kirkerummet, og sammenlagt var op imod
450 sangere og tilhørere stuvet sammen i
kirken, da årets workshop blev rundet af
med den traditionelle, offentlige koncert.
- Så mange har der vist aldrig før været
samlet til gospel i Houlkær, mener organist
Jens Chr. Hansen med ret stor sikkerhed at
kunne fastslå.
Igen i 2011 var det ”gospel-institutionen”
Hans Christian Jochimsen, der som indpisker, inspirator og humørspreder stod i
spidsen for gospel-workshop’en.
Kun for fem år siden – da hans kone stod
lige over for at skulle føde tvillinger – måtte
den efterspurgte gospel-dirigent skuffe sit
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lejligheds-kor i Houlkær – og i stedet sende
en afløser.
Ellers har han været fast, musikalsk inventar
siden det allerførste Houlkær Gospel-arrangement i 2002, og meget skal gå galt, hvis
det ikke også er Hans Christian Jochimsen,
der står på dirigentpodiet i forbindelse med
10 års-jubilæet lørdag 21. januar 2012.
- I 2012 er det ti år siden, den første
gospel-workshop blev afholdt. Så i den forstand kan vi godt forsvare at kalde det et ti
års-jubilæum, selv om det reelt er gospelworkshop nr. 11, anfører Jens Christian
Hansen.
Korarrangementerne i forbindelse med
workshop’en 2011 var i sig selv forholdsvis
enkle – som de nødvendigvis må være det,
når et sammenbragt kæmpekor efter blot

fire-fem timer i øvelokalet skal op til den
afsluttende, musikalske ”eksamen”.
Men dét som arrangementerne måske savnede lidt i kompleksitet – dét blev til fulde
opvejet af den stemmekraft og den sangglæde, som de 185 korsangere lagde for
dagen. Inspireret af dagens ”Stjerne for en
eftermiddag” – den tidligere ”Stjerne for en
aften”-finalist, Lene Nørrelykke.
Sammenfattende kan det konkluderes, at
Houlkær Kirke – rent musikalsk – må siges
at være kommet rigtig godt ind i 2011.
Og så har vi endda helt forbigået spillemandsmessen, som blev afviklet 2. februar
– efter redaktionens deadline……
Læs mere – og se flere fotos fra de to koncerter – på www.houlkaerportalen.dk

Den tidligere ”Stjerne for en aften”-finalist, Lene Nørrelykke, måtte i Houlkær ”nøjes” med
at være ”Stjerne for en eftermiddag”. Ikke desto mindre var hun som gæstesolist med til at
inspirere det store, sammenbragte gospel-kor til en flot musikalsk præstation.
13
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Årets musical på VGHF var flyvende
Gymnasieelever spillede ”Dirty Dancing”, så man som tilskuer
glemte alt om Patrick Swayze
Badet i et skarpt hvidt projektørlys svæver
Baby højt oppe i luften, kun holdt oppe af
Johnnys muskuløse arme og hænder.
Det er et smukt øjeblik, hvor årets musical
på Viborg Gymnasium og Hf - både bogstaveligt og i overført betydning - kommer
op at flyve.
Det er den symbolske kulmination på den
kærlighedshistorie, der er omdrejningspunktet i opsætningen af den gamle 80érklassiker ”Dirty Dancing”, som to aftener

midt i november blev genoplivet i gymnasiehallen i Houlkær. Med op imod 100
entusiastiske gymnasielever i rollerne som
skuespillere, sangere, musikere, dansere og
scene-teknikere.
Hovedrollerne som Baby og Johnny blev
kompetent udfyldt af Sofie Skov og Klaus
Jørgensen, begge fra 2.f, men generelt var
der mange fremragende skuespilpræstationer. Nogle med vægt på alvoren i historien,
som Penny, der i forestillingen får en ille-

Der var så sandelig også noget for øjet i Dirty Dancing-musical’en med de mange danseindslag.
14
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gal abort. Andre spillede mere humoristiske
roller, som f.eks. den klamme hotelejer Neil,
de urkomiske tryllekunstnere og Vivian –
stykkets femme fatale.
Samspillet mellem musikere, sangsolister,
kor og skuespillere imponerede hele vejen
igennem, der var et godt flow, og man
kedede sig på intet tidspunkt.
Frederikke fra 3.d var blandt publikum på
premiereaftenen, og hun fortæller om sin
oplevelse:
- Jeg bliver bare så stolt, når jeg ser, at de
kan så meget, at de er så dygtige. Den der
følelse, det giver, når man ser, hvor glade
de er, og at det lykkes så godt for dem. Og
jeg ved jo, hvor hårdt de har arbejdet med

det. Jeg fældede en tåre under den sidste
sang. Det var vildt godt.
Ingen tvivl om, at Tom Rahbek, skolens
instruktør på musicalen, så rigtigt, da han
valgte Dirty Dancing som årets gymnasiemusical i Houlkær.
Forestillingen – i Viborg Gymnasium og
HFs version – bød på mange kendte hits,
som ”Hungry Eyes”, ”Be my Baby”, ”Time
of my Life” og ”It´s Raining Men”, men der
var så sandelig også noget for øjet med de
mange danseindslag.
Og så råder Viborg Gymnasium og Hf over
elever, der kan løfte hele menageriet op på
et plan, skolen kan være meget stolt af.
Tak for flyveturen!
Jørgen V. Andersen

Hovedrollerne i Dirty Dancing-forestillingen blev kompetent udfyldt af Sofie Skov og Klaus
Jørgensen.
15
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International højskole i Houlkær
Nyt projekt bygger videre på erfaringerne fra Projekt Firkøver - men får en bredere målgruppe og flere forskellige aktiviteter.
I løbet af foråret 2011 starter et nyt integrationsprojekt i Houlkær. Det fulde navn
er ”International Familiehøjskole i Houlkær”, men i daglig tale vil projektet nok
bare blive kaldt ”Højskolen”.
Højskolen skal være et aktivitets- og mødested med særlig fokus på de mange familier fra andre kulturer end den danske. Men
etniske danskere er også meget velkomne
til at deltage på lige fod i et internationalt miljø. Som udgangspunkt vil højskolen
have tre former for aktiviteter, der supplerer
hinanden og danner en helhed. Der bliver
en kreativ del med blandt andet syning.
Desuden bliver der en del, der handler om
krop, bevægelse og sundhed. Og endelig
bliver der en emne-orienteret del, baseret
på skiftende foredrag med efterfølgende
diskussion. Aktiviteterne foregår for det
meste sent om eftermiddagen, om aftenen
eller i weekenden, så der er mulighed for
at deltage for alle. Højskolen skulle gerne
blive rammen om et spændende internationalt miljø, hvor man møder hinanden på
tværs af kulturerne, danner netværk og får
ny viden.
900.000 kroner i hus
Det nye projekt kommer til at bygge videre
på erfaringerne fra projekt ”Firkløver”, - et
kvindeprojekt, der i de forgangne tre år har
været ramme om mange aktiviteter i Houlkær-området. En stor gruppe kvinder fra
hele verden (incl. Danmark) har mødtes en
16

gang om ugen til syning og madlavning.
Desuden har Firkløvers kvinder været særdeles aktive deltagere i mange udadvendte
aktiviteter som markeder, kulturarrangementer, fællesspisninger etc.
Vi har længe vidst, at den bevilling, der var
det økonomiske grundlag for Firkløver, ville
ophøre i 2010. Det var næsten ikke til at
bære, at et så vellykket projekt bare skulle
stoppe, og derfor er der blevet arbejdet på
højtryk på at skaffe midler til et nyt projekt.
Et projekt, der kunne bygge videre på erfaringerne fra Firkløver, men samtidig også
skabe fornyelse og inddrage en større målgruppe. Vores mål blev at skaffe 900.000
kroner til højskoleprojektet, der foreløbig
skal fungere i en periode på 2 år. Det har
ikke været helt nemt, men det er lykkedes
og mange gange hurra for det!
Nu kan projektet starte takket være bevillinger fra Boligselskabet Viborg, Sygekassernes Helsefond, Bikubens Fond,
Socialministeriets PUF-midler, Demokratiudvalget i Viborg Kommune samt
§18-midlerne fra Socialudvalget i Viborg
Kommune. Projektet bliver en del af det
boligsociale arbejde, som Boligselskabet
Viborg gennemfører i Houlkærområdet.
Vi er i øjeblikket i gang med at ansætte
en koordinator for projektet og håber at
kunne præsentere vedkommende i næste
nummer af Houlkær Nyt.
Lise Reinholdt
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Lille-løbeskole for store teenagere
For meget cola, for lidt motion – og for
mange timer foran computeren og/eller
spillekonsollen.
Det er omtrent den klassiske opskrift på at
udvikle overvægt i en tidlig alder.
Som lærer på Houlkærskolen – og som
nyudnævnt aktivitetsmedarbejder i Houlkær Hallen – ser Jakob Flintholm en klar
tendens til, at flere og flere af de teenagere,
han møder, har lidt for mange kilo på sidebenene.
- Problemet gør sig specielt gældende
blandt drengene. Når vi kommer op i 6.7.-8. årgang, sidder der typisk et par ”store
drenge” i næsten hver klasse, konstaterer
han.
I et forsøg på hjælpe de lidt for tunge
ungersvende af med nogle af de overflødige kilo har Jakob Flintholm siden midt
i januar arrangeret løbetræning for teenagere, der gerne vil tabe sig.
Indtil videre tæller løbeholdet ”kun” tre
deltagere.
- Men det er sådan set også fint nok her i
opstartsfasen.
- En af ideerne med projektet er netop, at
deltagerne skal kunne føle sig trygge ved at
dyrke motion. Og derigennem hente motivation til selv at få gjort noget ved sagen.
- Derfor har jeg heller ikke i øjeblikket
planer om at udvide løbeholdet. Men nye
interesserede er naturligvis altid velkomne
til at henvende sig, hvis de også gerne
vil have hjælp til at komme i gang med
at dyrke noget mere motion, understreger
Jakob Flintholm.
Den nye mini-løbeskole har fast trænings-

tid mandag eftermiddag.
Deltagerne lagde blødt ud med en ”luntetur” på bare halvanden kilometer, men
allerede nu sender deltagerne små sms’er
til Jakob Flintholm – og rapporterer om
løbeture på helt op til seks kilometer.
- Det er naturligvis altid noget, der varmer
– og som bestyrker mig i, at projektet har
sin berettigelse.
- Ofte er det bare et lille skub, der skal til,
for at de unge får taget sig sammen til at
gøre noget ved vægtproblemerne, konstaterer Jakob Flintholm.
Den ”ordinære” løbeklub, Houlkær Løb &
Motion, har allerede et par måneder på
bagen – og har for længst bevist sin levedygtighed.
Løbeklubben vokser sig gradvist større og
større og tæller nu knap 45 medlemmer,
og som supplement til de faste onsdagsløbeture arrangerer Houlkær Løb & Motion
nu også lidt længere løbeture om lørdagen.
En anden ny aktivitet i og omkring Houlkær Hallen er et tilbud om street fodbold
og street basket, som Jakob Flintholm
håber at kunne søsætte omkring 1. april.
Og den nye aktivitetsmedarbejder i hallen
sysler også fortsat med planer om at afvikle
en lokal gadefodbold-turnering.
Generelt er Jakob Flintholm dog ved at nå
dét punkt, hvor han godt lige vil tage lidt
ekstra luft ind, inden han sætter alt for
mange nye skibe i søen.
- Det hele er gået meget stærkt de seneste
måneder, så nu er tiden vist efterhånden
inde til at sætte tempoet en smule ned med
hensyn til nye initiativer, bebuder han.
17
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Ny leder med bred erfaring
Freddy Serena er glad for sit nye job som leder af Fritidsgården i Houlkær, og han ser
frem til at være med til at skabe nogle gode rammer for de unges fritid.
Fritidsgården i Houlkær har pr. 1. januar
2011 ansat Freddy Serena som ny leder, og
det er en udfordring, han ser frem til:
- Jeg håber, at jeg kan være med til at fastholde og udbygge kendskabet til det at gå
i fritidsklub som et sted, hvor der er plads
til at være sig selv – sammen med andre.

Freddy Serena her foran Fritidsgården
18

Bred erfaring
Freddy Serena er oprindeligt uddannet
klubpædagog, og han har for fem år siden
suppleret denne uddannelse med en etårig
lederuddannelse. Udover det har Freddy
Serena en bred praktisk erfaring og har bl.a.
været ansat inden for Søværnet og sågar
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været skovhugger i Tyskland. I de seneste
mange år har han dog været ansat som
leder i Ungdommens Hus i Bjerringbro, og
erfaringen herfra samt sin øvrige livserfaring kan Freddy Serena i høj grad bruge i
sit nye job som leder for Fritidsgården.
Undgå løftede pegefingre
På trods af sin korte tid i jobbet har Freddy
Serena allerede nogle klare visioner for
stedet:
- Fritidsklubben er for alle, og stedet bruges
af et bredt udsnit af byens børn og unge.
Jeg har et særligt ønske om, at Fritidsgården også skal være et sted for de mindre
velfungerende unge, og jeg vil gerne nå ud
til dem, som har et latent behov for at have
et sted, hvor de møder accept og forståelse,
og hvor der altid er en voksen, som har tid
til at lytte. Vi forsøger at møde de unge
i øjenhøjde og undgå for mange løftede
pegefingre, så de unge selv kan være en
aktiv del af, hvordan livet i klubben skal
være.
Af denne grund lader Fritidsgården også
de unge være en del af de demokratiske
processer, og på de unges opfordring er
der blevet lavet en styregruppe, hvor de
i samråd med pædagogerne kan få aktiv
indflydelse på arrangementer, indretning
osv. Noget som ifølge Freddy Serena samtidig er med til at styrke de unges ejerskabsfølelse over for fritidsklubben:
- Projekterne omkring klubben bliver en
del af de unges hverdag, og denne direkte
indflydelse og medbestemmelse giver dem
en følelse af, at ”det her er vores sted”, og
dermed et større fælles ansvar for at værne
om det.

Lys i øjnene
Der er naturligvis tale om frihed under
ansvar, idet Freddy Serena i samarbejde med
de øvrige ansatte er med til at bestemme og
sætte nogle rammer op for livet i klubben.
Fritidsklubben følger en pædagogisk linje,
som er med til at implementere de værdier
og målsætninger, som Viborg Kommune
har formuleret i sin Børne- og Ungdomspolitik ”Lys i øjnene”. Målsætningen med
denne politik er bl.a. at give børn og unge
i Viborg Kommune nogle sikre rammer,
hvor der er plads til udvikling, læring og
fritid, og Freddy Serena vil gøre sit bedste
for, at Fritidsgården kan være med til at
skabe disse rammer. Han vil samtidig gerne
undgå, at det bliver alt for pædagogisk,
så derfor vil han følge nogle af de unges
sjove indfald og gribe mulighederne, når
de opstår.
Anne Mathiasen
praktikant Kommunikation
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INITIATIVGRUPPEN HOULKÆR
Til Houlkærs organisationer, grundejer- og alle andre foreninger, små som store,
institutioner og virksomheder – kort sagt alle, der har interesse i at bevare og udvikle
et godt område:

Mød op til
repræsentantskabsmøde i
Initiativgruppen Houlkær
Onsdag d. 23. februar kl. 19.00 på Houlkærskolen
- få indflydelse på dit lokalområde!

I forbindelse med mødet vil Initiativprisen Houlkær blive uddelt.
Repræsentantskabsmødet afholdes ifgl. § 8 i foreningens vedtægter med flg. dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for årets virksomhed
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2009 til godkendelse
Budget for år 2011
Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor samt revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8
dage før repræsentantskabsmødet. Afstemning sker ved simpel flerstemmighed. Hvert medlem har 2 stemmer.
Stemmerne kan kun komme til udtryk ved fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Formand for bestyrelsen
Carsten Marcussen, Hedelyngen 77

Vælgermøder er en tradition i Houlkær.

Folketingsvalg udskrives seneste til afholdelse i november.
Så snart valget er udskrevet vil vi arrangere et vælgermøde med deltagelse af lokale
kandidater. Hold øje med annoncering i dagspressen og på Houlkærportalen.
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Nyt tilbud på Viborg Bibliotekerne:
Lån e-bøger og e-bogslæser
En e-bog er en digital bog, som man kan
downloade til sin computer, e-bogslæser
eller håndholdt enhed f.eks. en iPad.
En e-bog kan mere end blot at være en
elektronisk kopi af en papirbog. Afhængigt af hvilken e-bogslæser man benytter,
kan e-bogen også have links, lyd og mulighed for at lave notater.
En e-bog fylder kun lidt, og man kan have
et mindre bibliotek af e-bøger på sin læser
– meget praktisk f.eks. når man skal på
ferie.
Ligesom det var tilfældet med net-lydbøgerne, så har de danske forlag været tilbageholdende med udgivelse af e-bøger set i
forhold til vore nabolande, men nu tager
udviklingen for alvor fart. Snart bliver det
sandsynligvis som i Sverige, England og
USA, hvor det næsten er kutyme at udgive
bog og e-bog samtidigt. Nogen gange
udgives e-bogen endda før papirudgaven,
fordi den er hurtigere at lancere og opdatere i nye udgaver.
Det er svært at spå – især om fremtiden,
som Storm P så klogt sagde. Der kan dog
efterhånden ikke være tvivl om, at e-bogsudgaverne vil komme til at udgøre en stor
del af bogmarkedet. Specielt på lærebogsområdet er der et meget stort potentiale

og meget papir at spare, når man får løst
problemerne med at kunne gengive illustrationer i tilknytning med teksten.
Nu kan alle selv prøve e-bøgerne af.
Viborg Bibliotekerne giver sine brugere
adgang til gratis download af e-bøger, og
man kan også låne en e-bogslæser, inden
man evt. selv investerer i en af de læsere,
der findes på markedet i Danmark. Bibliotekets e-bogslæsere er af mærket Sony.
For at kunne låne e-bøger via Viborg Bibliotekerne, skal man bo i Viborg Kommune
og være registreret biblioteksbruger.
Man kan finde links til e-bøgerne på bibliotekets hjemmeside www.viborgbib.dk/ebog
eller ved at gå ind på www.ebogsbibliotek.
dk. Log ind med samme kortnummer og
kode, som du i øvrigt bruger til biblioteket.
Lånetiden for en e-bog er 28 dage. Herefter virker den ikke mere, men det er muligt
at downloade den igen.
Læs evt. mere om e-bogslæsere i forbrugertidsskriftet Tænk, som i oktobernummeret testede de 12 modeller, der findes
på markedet. Det er dog ikke alle, der kan
købes i Danmark endnu.
Tidsskriftet Tænk kan – selvfølgelig – også
lånes på biblioteket.
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Nye åbningstider
De flest har formentlig allerede hørt eller
læst om, at Houlkær biblioteket har fået
ændret åbningstiden.
Biblioteket har pr. 1. februar åbent:
Mandag kl.14 – 19
Tirsdag kl. 10 – 17
Onsdag kl. 10 – 17
Torsdag kl. 14 – 18
Biblioteket vil fremover være lukket fredag
og lørdag, men hovedbiblioteket har fortsat åbent begge dage.

Baggrunden for ændringen er, at Viborg
Bibliotekerne som mange andre kommunale institutioner skal spare.
Da besparelsen primært sker på personalekontoen, har det været nødvendigt at
beskære åbningstiden på alle lokalbibliotekerne - bortset fra Bjerringbro bibliotek, der ligesom hovedbiblioteket ikke får
væsentlige ændringer.
Det er naturligvis beklageligt, at Houlkær Bibliotek ikke mere har åbent fredag
og lørdag, men til gengæld vil det sikkert
glæde mange, at der nu er åbent om onsdagen.

Bogbyttedag
Med de nye åbningstider er Houlkær Bibliotek jo ikke mere åbent om lørdagen. Alligevel er det blevet besluttet, at de populære
Bogbyttedage fortsat kan ligge på lørdage
to gange om året. I nogle år har byttedagene fast været afholdt i forbindelse
med Festugen i maj og den sidste lørdag i
november. I år bliver det anderledes.
Som forsøg blev Houlkærløbet i 2010 flyttet til efter sommerferien, hvilket gjorde
både planlægningen og afviklingen lettere.
Initiativgruppen har derfor besluttet, at

hele festugen flyttes til uge 35.
I år vil der blive holdt Bogbyttedag d. 28.
maj - sidste lørdag i maj som sædvanligt,
mens den anden gang bliver d. 3. september i festugen.
Fra næste år bliver takten for bogbyttedagene: sidste lørdag i februar og lørdag i
festugen i begyndelsen af september.
HUSK BOGBYTTEDAG:
lørdag d. 28. maj kl. 10.00 – 13.00

Bogbussen kommer til Overlund

Houlkær Bibliotek får pr. 1. februar ændret sine åbningstider og har fremover ikke
åbent fredag og lørdag. Som supplement vil bogbussen fremover holde ved Løvbjerg
to gange om ugen: Onsdag kl. 13.00 – 14.00 og Fredag kl. 12.30 – 13.30
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Nyt fra skolen
Indskrivningen til kommende 0. årgang er i
gang. Indskrivningen foregår som webindskrivning.
Den 10. februar 2011 holdes der åbent
hus på skolen for vore kommende elever
og deres forældre. Vi forventer at få ca. 70
elever på 0.årgang, hvilket svarer til 3 hold.
Skolebestyrelsen arbejder i dette skoleår
med 4 indsatsområder: inklusion, udfordring af særligt motiverede elever, den
internationale dimension, samt IT-udviklingen på skolen. Bestyrelsen fastlægger
principper for de nævnte områder.
Bestyrelsen har netop arbejdet med det
første tema.
Nationale test indgår nu i evalueringen
af undervisningen på alle skoler. Der er
tale om test, som finder sted elektronisk.
En række fag indgår i testen. Ideen er, at
resultaterne skal give et grundlag for at tilrettelægge undervisningen.
Skolebazar
Alle kommunens skoler medvirkede i et
arrangement på Vestervang skole den 27.
januar 2011, hvor målet var at præsentere
kommunens skoler. Hver skole havde en
stand, hvor man viste eksempler på, hvad
der arbejdes med på de enkelte skoler.
Houlkærskolen havde fokus på skolens
AKT-ordning (adfærd, kontakt, trivsel)
samt på skolens samarbejde med aktiviteterne i Houlkærhallen.

Børnehaverne og skolen gennemførte den
25. januar 2011 et møde, hvor der blev sat
fokus på det at være skoleparat.
Børnehaveklasselærerne fortalte om de
krav, der stilles til børn, der kommer i skole
for første gang.
SFO orienterede om aktiviteterne i skolefritidsordningen. 50 forældre deltog i mødet.
Skolens sundhedsplejerske gennem mere
end 25 år, Åse Tonnesen, fratræder sin stilling for at gå på pension med udgangen
af februar 2011. I hendes sted indtræder
sundhedsplejerske Susanne Marcher.
På skolen er vi i denne tid i gang med
medarbejdersamtaler. Alle ansatte i Viborg
Kommune har krav på at få en samtale med
nærmeste leder. I samtalen indgår status
over det forløbne år. Arbejdsmiljø er et vigtigt punkt. I samtalen indgår også fremadrettede perspektiver.
Skolens ledelse er omorganiseret i forbindelse med Finn Højly Bugges tiltræden som
afdelingsleder.
Finn Højly Bugge har ansvaret for det
pædagogiske område. Pernille Lilliedahl er
souschef og har ansvaret for de administrative funktioner. Agnes Hahn har overtaget
funktionen som leder af SFO.
Pernille Lilliedahl har hidtil haft en dobbeltfunktion som ansvarlige for de administrative funktioner og ledelsen af SFO.
Ole Birch
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Ny generation af idrætsledere på vej
12 unge HIFere har nu papir på, at de er klar til at gå ”i front”
Hvordan får man flyttet en håndboldkamp?
Hvordan planlægger man en træningsaften? Hvordan tackler man kritiske forældre
på sidelinjen? Og hvad vil det egentlig sige
at være ”rollemodel” for de yngre medlemmer af foreningen?
Spørgsmålene står nærmest i kø, når man
som ung idrætsleder skal forsøge at finde
fodfæste i det frivillige foreningsliv, men 12
entusiastiske ”trænerspirer” fra Houlkær er
– med god hjælp fra et par erfarne instruktører - godt i gang med at finde svarene.
Siden forsommeren 2010 har de – fordelt
over fem moduler – deltaget i et 33-timers
DGI-lederkursus under overskriften ”Unge
i front”.
Formålet med kurset har bl.a. været at
”tænde de unge til at blive instruktører eller
hjælpeinstruktører i Houlkær IF”, og på dét
punkt ser kurset foreløbig ud til at være
en succes. I hvert fald hvis man spørger to
af de unge kursusdeltagere, 15-årige Lykke
Thisted Bonne og 16-årige Delal Sarmin.
- Jeg har som hjælpetræner i fodboldafdelingen lært rigtig meget om, hvordan jeg
skal opføre mig over for de små – og om,
hvordan jeg som træner kan være med til
at forebygge idrætsskader. Og på den måde
har kurset helt klart givet mig mere mod på
trænergerningen, fremhæver Delal Sarmin.
Lykke Thisted Bonne var allerede, inden
hun blev optaget på Unge i Front-kurset,
aktiv som træner i Houlkær IFs håndboldafdeling, og også hun har løbende gjort
brug af de forskellige træner-fif, hun har
fået i forbindelse med kursusforløbet.
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- Mange af de lege og træningsøvelser, vi
har lært på kurset, har jeg – med stort held
– prøvet af på ”mine” små spillere på U6og U8-holdet. Og jeg har da også oplevet,
at jeg med kurset i ryggen har haft lettere
ved at sætte mig i respekt overfor forældrene - og markere, at det altså er mig, der
er træneren, selv om jeg ”kun” er 15 år.
- I den forbindelse var det en stor hjælp, at
vi under et af kursusmodulerne blev presset
til at stille os op på en talerstol og holde
en enetale på minimum et minut. Det var
virkelig med til at give et ”boost”, som jeg
siden har kunnet udnytte i kommunikationen med forældrene, vurderer Lykke Thisted Bonne.
Klatring, breakdance og ”aqua zumba”
Fra starten var de i alt 16 unge, der kastede
sig ud i Unge i Front-kurset i Houlkær, men
en lille håndfuld er faldet fra undervejs –
og erfaringerne fra Houlkær falder dermed
fint i tråd med de erfaringer, DGI Midtjylland har gjort i Silkeborg, i Herning og i
Ikast-Brande Kommune, hvor der har kørt
tilsvarende kurser, noterer projektleder Ulrik
Kvist.
- Oprindelig var der 102 unge, der meldte
sig. Heraf var det dog kun de 84, der mødte
frem, og i sidste ende bliver det vel kun
cirka 65, der ender med et kursusbevis.
- Det siger noget om, hvor svært det kan
være for unge i dag at varetage et trænerjob, når de samtidig også skal passe deres
skole, deres egen idrætskarriere – og måske
et fritidsjob.
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- Og det vidner også om, at det for mange
unge er lidt af en tilvænning at skulle forpligte sig – som man gør, når man påtager
sig et hverv som ungdomstræner, nævner
Ulrik Kvist.
Det praktiske arbejde med at holde de unge
kursusdeltagere ”til ilden” har i Houlkær
hovedsageligt hvilet på Jakob Flintholm,
som er aktivitetsmedarbejder i Houlkær
Hallen.
Det er ham, der har måttet sende huskesms’er til de unge kursister, hvis de af en
eller anden grund ikke er dukket op på de
aftalte tidspunkter. Og det er også ham, der
– i samråd med de unge – har været med

To nyuddannede, unge idrætsledere fotograferet i Houlkær Hallen sammen med
deres to ”mentorer”: Fra venstre projektleder Ulrik Kvist, DGI Midtjylland,
håndboldtræner Lykke Thisted Bonne, fodboldtræner Delal Sarmin og aktivitetsmedarbejder Jakob Flintholm, Houlkær Hallen.

til at strikke det konkrete kursusprogram
sammen.
Et af de programpunkter, som deltagerne
stadig mindes med lidt blandede følelser,
er overnatnings-opholdet på Viborg Gymnastikhøjskole, hvor de unge – udover at
danse breakdance og hip hop – også stiftede bekendtskab med højskolens klatrevæg.
- Det er simpelthen noget af det værste, jeg
nogensinde har prøvet, erklærer Lykke Thisted Bonne med overbevisning i stemmen.
Så var det straks noget mindre grænseoverskridende, da de 12 unge kursister fra
Houlkær – efter eget ønske - rundede forløbet af med en omgang vandspinning og
Aqua Zumba i det nye DGI-hus i Herning.
Smart konstruktion
Helt færdiguddannede bliver Unge i Frontkursisterne naturligvis aldrig.
Så meget mere belejligt er det, at de
løbende kan udveksle erfaringer med Jakob
Flintholm i forbindelse med træningsseancerne i - eller udenfor – Houlkær Hallen.
- Det er fedt, at der er én så tæt på, som
man kan spørge til råds – eller sende en
sms, hvis der er et eller andet, man pludselig kommer i tvivl om, påpeger Delal
Sarmin.
En betragtning, som Ulrik Kvist kun kan
erklære sig enig i.
- Det er netop noget af det smarte ved den
nye konstruktion her i Houlkær: at man har
fået ansat en medarbejder, der hele tiden er
så tæt på de unge.
- Gennem hele Unge i Front-forløbet har
man klart kunnet fornemme, at Jakob
har godt fat i de unge i området, og at
de læner sig op ad ham. Og Jakobs tætte
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bånd til Houlkær IF har helt klart også
været medvirkende til, at det allerede er
lykkedes nogle af de unge at komme ud og
blive trænere/hjælpetrænere i foreningen,
fremhæver projektlederen fra DGI Midtjylland.
Større mangfoldighed
Ud over at rekruttere nye ledere til foreningslivet har DGI Midtjyllands ”Unge
i Front”-projekt også haft et lidt bredere
sigte: nemlig at fremme integrationen i
lokalområdet.
Udgangspunktet var, at cirka halvdelen af
kursisterne skulle have en anden etnisk
baggrund end dansk.
Dét mål blev ikke helt nået i Houlkær, men
ud af de 12 unge idrætsledere, der gennemførte kurset, har de fem udenlandsk
klingende navne som Delal Sarmins. Og det
må vel i sig selv siges at være et pænt skridt
på vejen mod at styrke mangfoldigheden i
det lokale foreningsliv.
Spørger man kursisterne selv, er det dog
ikke fordi, integrationsaspektet har fyldt
særlig meget i forbindelse med ”Unge i
Front”-kurset.
- Fra Houlkærskolen er vi i forvejen så vant
til at omgås kammerater med forskellig
kulturel baggrund, så det er egentlig ikke
noget, man tænker nærmere over. Heller
ikke, når man sidder på et træner- og
lederkursus, nævner Lykke Thisted Bonne.
Når det gælder om at tiltrække nye spillere til Houlkær IF, kan det dog – alt andet
lige - kun være en fordel, at klubbens
trænerstab er så bredt sammensat som
overhovedet muligt, føjer de to ”Unge i
Front”-kursister til.
- Og for nogle børn i Houlkær har det da
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temmelig sikkert en betydning, hvis de –
og deres forældre – kan se, at en af trænerne har samme kulturelle baggrund, som
de selv har, bemærker Delal Sarmin.
Kurser i bedre integration
For at integrationen for alvor skal slå igennem på foreningsplan, er det dog afgørende vigtigt, at ”moderklubberne” også
er med på idéen.
Derfor tilbyder DGI Midtjylland – i forlængelse af ”Unge i Front”-projektet – at
undervise idrætslederne i Houlkær i, hvordan de bliver bedre til at integrere medlemmer med anden etnisk baggrund i klublivet.
Kursusmaterialet er udarbejdet i tæt samarbejde med Integrationsministeriet, og Ulrik
Kvist slår gerne på tromme for indholdet.
- Jeg er overbevist om, at kursusmaterialet vil kunne virke som en øjenåbner for
mange rundt omkring i klubberne, og
derfor håber jeg også stærkt på, at der i
Houlkær vil være stemning for at tage
imod tilbudet om de gratis foreningskurser,
reklamerer han.
For de 12 ”Unge i Front”-kursister i Houlkær er forløbet heller ikke helt slut endnu.
Flere af de nyudklækkede, unge idrætsledere vil i løbet af foråret blive aktivt involveret, når der efter planen – én gang om
ugen – skal spilles street fodbold og street
basket på udenomsarealerne ved Houlkær
Hallen, og i begyndelsen af skolernes sommerferie bliver ”Unge i Front”-kursisternes
lederevner for alvor sat på prøve i forbindelse med en kombineret fodbold- og
håndbold-sommerskole for de otte- til
12-årige.
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Velkommen.
Menighedsrådet ved Houlkær Sogn ønsker sognepræst Karsten Høgild velkommen tilbage
til arbejdet i Houlkær Sogn og ser frem til det fortsat gode samarbejde.
I samme åndedrag vil Menighedsråd og medarbejdere sige vikarierende sognepræst Anders
Fuglsang tak for et inspirerende samarbejde og god vind fremover.

Arrangementer
Ny Kunstudstilling i Houlkær Kirke
Fernisering med Viborg kunstner, Hago
Pedersen fredag den 15. april kl. 16.00.
Efter et lille musikalsk indslag, fortæller
Hago Pedersen om sine billeder. Der serveres lidt godt til ganen og et glas vin.
Kunstneren udstiller i april og maj måned i
kirkens gange og våbenhus.

Hago Pedersen om sit arbejde:
Jeg er herboende billedkunstner, der i
mange år har arbejdet med billedsproget
som udtryksform.
Med afsæt i Ny- og Gl. testamentes episoder og dramatiske hændelser opstår billeddannelsen til de bibelske billeder. Ved at gå
ned i teksternes liv og atmosfære popper
billederne op.
Til andre malerier hentes inspirationen
i naturen (skoven, stranden og landet).
Sanset ved lyde, lyset, naturens dufte og
bevægelser.
Ud over malerier og plakatkunst har jeg
lavet illustrationer til bøger og hæfter.
Musikken, sangen, det talte og skrevne ord
er alle veje til at begribe mere af Guds og
menneskets væsen. Billedsproget er ligeledes et medie til at komme væk fra overfladen – ned i dybden til de åndelige værdier.
Jeg håber, at beskueren vil gå med ind i
billedsprogets fantasiverden med øjne og
hjerte åben – for derigennem at sanse flere
af livets mange facetter og værdier, både i
troens verden og i den natur vi er en del af.
Hago Pedersen
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Hvad skal du lave mens verden sulter?
Sogneindsamling 2011 går til
Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde i kampen mod sult i verden.
Sogneindsamlingen udgår lokalt fra Houlkær Kirke:
Søndag den 13. marts efter gudstjenesten kl. ca. 11.30 fra kirkens mødelokaler.
Henvendelse bedes venligst rettet til indsamlingsleder Anne Verner Hansen
tlf: 86 67 45 66 eller 61 67 33 49 eller til mail: annevernerhansen@fibermail.dk
alternativt til kirkens kordegn Kirsten Brocks tlf: 86 67 40 88 alle hverdage undtagen
mandage mellem 9 – 13 samt via mail til: KRB@Km.dk
Vi starter dagen med lidt at spise og får tildelt vore ruter. Når man har gået sin rute er
der kaffe.
Udover Haiti hvor millioner stadig sulter og tørster, rammes Afrika og Asien til stadighed
af store udsving i klimaet: Tørke hvor der før faldt regn, eller for meget regn over en
kort periode som ødelægger høsten for de mange fattige familier. Familierne lever med
lange perioder af sult og kronisk underernæring.
Et barn der er sulten og underernæret, kan hverken lege eller lære. Sult fører til sløvhed
og svækket immunforsvar.
Hver dag dør ca. 25.000 mennesker som følge af sult. Børnene dør først.

Din hjælp kan gøre en forskel !

Ved at tilmelde dig som frivillig indsamler til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling,
vil du i løbet af ca. 2 til 3 timer typisk kunne indsamle ca. 1000,- kr.
For 50,- kr. kan en familie i Malawi få 20 kg. majsmel – svarende til 2 måneders forbrug.
For 1000,- kr. kan 70 underernærede børn få ernæringsrigtig mad i 1 måned.

Meld dig allerede nu som indsamler!

Se ovenstående telefonnumre og e-mailadresser.

Tag endelig en ven eller et familiemedlem med….
Den 13. marts 2011 sender mere end 1.250 sogne 20.000 frivillige indsamlere på gaden
ved den årlige Sogneindsamling.
Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt
verdens fattigste.
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Forårsmarked i Houlkær kirke
lørdag den 9. april
En festlig dag for hele sognet.
Dagens program:
Kl. 9.15: FDF’s juniororkester spiller op
Kl. 9.30: Morgensang i kirken ved Karsten Høgild
Derefter åbner boderne og cafeteriet har kaffen klar
Ca. kl. 11: Auktion. (Auktionseffekterne kan beses i lokalerne)
Kl. 11.15: Cafeteriet sælger lune frokostretter
Kl. 13.30: Markedet lukker.
Tag endelig børnene med.
Der er fiskedam, bamsebod, muntert køkken og flere sjove ting.
Hvis du har noget – stort eller småt – som du har lyst til at videregive til loppemarkedet, syboden, kageboden, tombolaen eller …. så tager vi med tak imod. Det kan
afleveres i kirken i kontorets åbningstider mellem 9.00 og 13.00 undtagen på mandage og til og med torsdag den 7. april.
Dagens overskud fordeles mellem Kirkens julehjælp, De grønne Pigespejdere i kirken,
Kirkens pigekor, Kirkens Korshærs varmestue i Viborg og det sundhedscenter i Afrika
for kvinder og børn, som kirken støtter gennem det folkekirkelige missionsselskab,
Mission Afrika.
Vi ser frem til en festlig dag med et mylder af mennesker i kirkens lokaler.

Morgensang

OBS! Hver fredag kl. 10.15 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
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Sogneaftener og foredrag
Tirsdag den 22. februar kl. 19.30
v/Eberhard Harbsmeier
Eberhard Harbsmeier er rektor for Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster og adjungeret professor ved teologi på Aarhus universitet.
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 fra barnets synsvinkel, idet ikke forældres, kirkens eller samfundets interesser står i
centrum - men barnets behov.
Foredraget kan også ses som en replik til den aktuelle og lokale debat om kristendommens
rolle i skole og samfund.
”Hvad skal vi med Bibelen i det 21. århundrede?”
Søndag den 3. april kl. 10.30: Prædiken og foredrag efter kirkefrokost ved sognepræst Tine
Lindhardt.
Tine Lindhardt er sognepræst i Fredens sogn i Odense, tidligere generalsekretær for Bibelselskabet. Mange kender også hendes stemme fra hendes tid som programmedarbejder på DR.
Først prædiker Tine Lindhardt ved søndagens højmesse. Efter en kirkefrokost holder hun
foredrag ud fra overskriften Hvad skal vi med Bibelen i det 21. århundrede? Skal vi arkivere den lodret? – Nej, vi skal læse den og lade den læse os. Bibelen rummer nemlig et væld
af fortællinger; den ene mere forunderlig og fantastisk end den anden. Noget af det mest
forunderlige ved dem er måske, at selv om mange af dem er blevet til for mere end 2000 år
siden, handler de også om os og vores liv.
Gennem et foredrag med fortælling vil Tine Lindhardt give eksempler på, hvordan vi kan
spejle os i de bibelske personer, og ikke mindst på, hvordan vi i deres søgen og spørgsmål,
deres glæder og sorger - ja i deres kampe og livtag med tilværelsen - kan finde os selv. På
den måde viser det sig, at Bibelen og dens budskab stadig er aktuel og har noget at sige,
også for en dansker i det 21. århundrede.
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Sogneeftermiddage
”Om Karen Blixen”
Torsdag den 24. februar kl. 14.30, Pastor emeritus Gunnar Hansen: Karen Blixen.
Karen Blixen er en af vore helt store forfattere med et omfattende forfatterskab bag sig.
Mest kendt er nok "Den afrikanske farm", men også mange af hendes noveller er kendte og
læste den dag i dag bl.a. "Barbettes Gæstebud", som er filmatiseret, og "Sorgagre".
Karen Blixen havde nogle meget spændende år i Kenya, hvor hun som bekendt anlagde en
kaffefarm. Men farmen kunne ikke løbe rundt, så hun måtte afhænde den og rejse hjem.
Dybt nedbøjet gav hun sig til at skrive sig ud af sin skuffelse. Hun siger selv, at hun jo skulle
have noget at leve af, og da hun var en god fortæller, lå det lige for at skrive de fortællinger ned, som hun kunne. Hun tog sig et motto "Pourquoi pas?" Det er fransk og betyder
"Hvorfor ikke". I stedet for at sætte sig ned og have medlidenhed med sig selv, ville hun
prøve på at få noget positivt ud af sin skuffelse og fiasko i Afrika.
”Bibelske kvindeskikkelser i lyst og i nød”
Torsdag den 17. marts kl. 14.30, cand. theol. tidligere højskolelærer, Lisbeth Filtenborg.
Foredraget handler om syv af bibelens kvindeskikkelser. De er syv som de syv skabelsesdage:
Eva, Sara, Rakel, Batseba og Maria, Jesu moder. En dramafortælling af ca. 1 times varighed.

Sangeftermiddag
Torsdag den 14. april kl. 14.30, Birthe Jensen, tidligere musiklærer ved Overlund Skole.
Når vi synger sange, som vi har haft med os igennem et helt liv, dukker der et væld af billeder, erindringer og følelser op fra underbevidstheden.
Vi mindes og vi oplever!
Denne eftermiddag vil vi synge mange kendte danske sange, såvel som enkelte af nyere
dato.
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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, men nogle gange er der en tekst at læse,
hvis man har lyst til det.
I foråret arbejder vi med forskellige temaer. Først skal vi se på nye måder at forstå apostlen
Paulus på. Hvad går hans budskab dybest set ud på? I april og maj vil vi tage etiske spørgsmål op så som aktiv dødshjælp, stamcelleforskning o.l.
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: 22. februar, 5. april, 3. maj kl. 14.00
Bemærk: Der er ingen studiekreds den 1. marts. Studiekredsen er rykket frem til den 8.
marts grundet ferie.

Middag på tværs
Har du lyst til at møde mennesker med en anden kulturel baggrund, så er Middag på tværs
noget for dig. Houlkær kirke er vært for et åbent fællesskab på tværs af alder, hudfarve,
nationalitet, religion og sprog.
Vi begynder hver gang med at spise sammen – og alle, der har mulighed for det, opfordres
til at tage en ret mad med, så vi kan dække bord med mad fra det internationale køkken.
Næste gang bliver fredag den 25. marts kl. 18.00. Det bliver en aften med gøgl og grin og
gård-sangerviser med Baggårdstrioen fra Aarhus, der ledes af Jacob Hogrebe. Tilmelding
er nødvendig og skal ske senest tirsdag den 22. marts inden kl. 13.00 til sognemedhjælper
Tove Kallestrup på tlf:20 86 11 58.

Ungdomsgudstjeneste
Onsdag d. 30. marts kl. 19.00 holder vi igen ungdomsgudstjeneste. I stedet for orgelmusik
spilles der på rytmiske instrumenter – præstens prædiken erstattes af dialog.
Kirkens højtidelige sprog gøres mere nutidigt.
Målgruppen er unge mennesker fra 13+, men alle er naturligvis velkomne. Efter gudstjenesten serveres en forfriskning.
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Spaghettigudstjeneste
”Spaghettigudstjeneste” er en mini-gudstjeneste på 30 min. tilrettelagt for børn i alderen
3-6 år. Vi skal sammen gå på opdagelse
- i kirken. Hvad er det 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 datoer:
16. marts kl. 17.00 v/Karsten Høgild
13. april kl. 17.00 v/Karsten Høgild

Åben Familie
Mødes hver anden fredag kl. 18.30 - 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og næste gang vil være
den 18. februar, den 4. marts, den 18. marts, den 1. april, den 15. april og så fremdeles.
Hvis I vil køre med kirkebussen om aftenen, så husk tilmelding til sognemedhjælper Tove
Kallestrups telefon, senest på selve dagen inden kl. 12.00 på tlf: 20 86 11 58
Prisen for aftensmad er kr. 30,-

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
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Koncerter og musikarrangementer
”Omkring et orgel”
Torsdag den 10. marts kl. 19.30
Kirkens organist Jens Christian Hansen spiller orgelmusik af bl.a. Johann Sebastian Bach.
Kormusik til påske
Lørdag den 16. april kl. 16.00
Viborg Musikskoles Kor, Sing4fun, Viborg Koret, Houlkær Kirkes Voksenkor samt Kirkens
Pigekor synger et program bestående af påske- og forårsmusik.

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 forethvert 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

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 børnepassere!
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
Februar

Søndag den 13. kl. 10.30
Karsten Høgild

HOULKÆR KIRKE
April

Søndag den 20. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 3. kl. 10.30
Karsten Høgild samt gæsteprædikant,
Tine Lindhardt
kirkefrokost og foredrag ved Tine Lindhardt
(læs nærmere inde i bladet)

Søndag den 27. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 10. kl. 10.30
Karsten Høgild

Marts

Søndag den 17. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 6. kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste
Lotte Martin Jensen
Søndag den 13. kl. 10.30
Sogneindsamling
Karsten Høgild
Søndag den 20. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 27. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 6. marts kl. 10.30
En gudstjeneste for store og små.
Alle fremmødte børn i kirken må meget gerne møde
udklædte op. - Efter gudstjenesten er der arrangeret
tøndeslagning i kælderen, og der serveres fastelavnsboller, sodavand samt kaffe til de voksne.
Vel mødt
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DET SKER...
10/2
12/2
18/2
22/2
22/2
23/2
24/2
4/3
6/3
8/3
10/3
13/3
16/3
17/3
18/3
25/3
28/3
30/3
1/4
3/4
9/4
13/4
14/4
15/4
16/4

kl. 19.30-ca. 22.00
kl. 10.00-14.00
kl. 18.30
kl. 14.00
kl. 19.30
kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 18.30
kl. 10.30
kl. 18.00
kl. 19.30
kl. 11.30
kl. 17.00
kl. 14.30
kl. 18.30
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 18.30
kl. 11.30
kl. 9.15-13.30
kl. 17.00
kl. 14.30
kl. 18.30
kl. 16.00

Åbent hus og præsentation af skolen, Viborg Gymnasium og HF
Zumba Marathon, Houlkærhallen
Åben fam. Kirken
Studiekreds, Kirken
Sogneaften:"Barnets ret til religion"Kirken
Repræsentantskabsmøde i Initiativgruppen Houlkær, Houlkærskolen
"Om Karen Blixen", Kirken
Åben fam. Kirken
Fastelavnsgudstjeneste, Kirken
Vinsmagning arr. af SuperBrugsen Houlkær, Kirkens lokaler
”Omkring et orgel” – orgelkoncert, Kirken
Sogneindsamling, Kirken
Spaghettigudstjeneste, Kirken
"Bibelske kvindeskikkelser i lyst og i nød", Kirken
Åben fam. Kirken
Middag på tværs med gøgl og gårdsangerviser, Kirken
Årsmøde i SuperBrugsen Houlkær, Kirkens lokaler
Ungdomsgudstjeneste, Kirken
Åben fam. Kirken
Kirkefrokost og foredrag:"Hvad skal vi med bibelen?"
Forårsmarked i Kirken
Spaghettigudstjeneste
Sangeftermiddag, Kirken
Åben fam. Kirken
Kormusik til Påske, Kirken

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk
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