Houlkær Nyt
Nr. 2 • April 2011

I dette nummer kan du bl.a. læse om:
Minister på besøg i ”ghettoen” • Festugen udsat til sidst i august
En sag for Houlkærdetektiverne • International højskole i Houlkær
Idrætskaravanen ruller videre • ”Hot Mama” i aktivering i Hallen
Nyt fra Houlkærskolen • Mortezas eget eventyr
Til tops i lokal ”Naturfagsmaraton” • Et lækkert HIF-regnskab
Arrangementer og koncerter i Kirken

REDAKTIONEN
Stof, der ønskes bragt i næste nummer bedes, om muligt, afleveret som Word dokument på
en diskette med et print af teksten. Evt. fotos gemmes for sig selv som jpg billedfil.
Brug evt. bibliotekets postkasse. Materialet kan også sendes pr. email til nedenstående email
adresser. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte i det modtagne materiale.
Redaktionen:
Kim Juhl Andersen, Redaktør		 tlf. 8667 1509		Email: kimjuhl@post.tele.dk
Kirsten Nørgaard, Houlkær Bibliotek		 tlf. 8787 3443 / 8787 3460 Email: kno@viborg.dk
Erik Smidt, Houlkærskolen 		 tlf. 8725 3400		Email: erik.smidt1@skolekom.dk
Kirsten Brocks, Houlkær Kirke 		 tlf. 8667 4088		Email: krb@km.dk
Arne Sørensen, HIF		 tlf. 3511 6922
Email: ahs@stark.dk
Omdeling: Niels Ebdrup, Grævlingehøjen 8, tlf. 8667 6385
Initiativgruppen Houlkær, Carsten Marcussen, Hedelyngen 77
Hjemmesiden: www.houlkaerportalen.dk

Houlkær Nyt modtager støtte fra nedenstående:
Houlkær Kirke
Houlkær Idrætsforening
Houlkærskolen
Boligselskabet Viborg: Houlkærvænget,
Houlkærparken, Nørresøparken
Houlkær Bibliotek, Viborg Bibliotekerne
Viborg Gymnasium og HF
Houlkærhallen
Børnehaven Unoden
Overlund Skole
SuperBrugsen Houlkær
Andelskassen Viborg
Overlund Byggematerialer A/S
HS Tømrer og Snedkerfirma

Superkiosken
Houlkær Bageri
Houlkær Bodega
Overlund Trailer
Overlund Husmoderforening
Born Grafisk Tryk Aps
Grundejerforeningerne:
Engbakken, Gl. Asmild, Grævlingehøjen,
Gårdhavehusene, Hamlen, Hedely,
Heden, Hyrdebakken, Kildebakken,
Kildevænget, Nørrehede, Nørresøhøjen,
Nørresøvej Nord, Odshøj, Palleshøje,
Skovbakkevej, Stjærten, Søbakken Vest,
Søbakken øst.

Husk at betale bidrag til Houlkær Nyt og Houlkærportalen
Som mange ved, betaler Houlkær Menighedsråd, Houlkær Skole, Houlkær Idrætsforening og Boligselskabet en meget stor del at udgifterne til Houlkær Nyt og Houlkærportalen. Men vi er også afhængige af, at andre bidrager, og vi anbefaler, at
grundejerforeningerne bidrager med mindst 10 kr. pr. medlem plus omdeling.
Stig Jensen, kasserer i Initiativgruppen Houlkær
2

REDAKTIONEN
I dette nummer af bladet finder du bl.a.:
Aktuelt i området
Minister på besøg i ”ghettoen”................. 4
Festugen udsat til sidst i august............... 6
Sjovere at være kasserer............................. 8
Hun kender naturen i Houlkær ............... 9
Længe leve forskelligheden......................11
Boligselskabet Viborg
En sag for Houlkærdetektiverne . .......... 13
International højskole i Houlkær............ 15
Goddag og farvel!.................................... 15
Houlkær Hallen
Idrætskaravanen ruller videre.................. 16
Nye møbler i Houlkær Hallen.................. 17
”Hot Mama” i aktivering i Hallen........... 18
Fra folkeskolen direkte i ”sommerskole”.20
Houlkær Bibliotek
Vitello, en dreng med egne meninger.... 21
Kan jeg aflevere bøger nu
til næste bogbyttedag?........................... 22
Houlkærskolen
Nyt fra skolen........................................... 23
Mortezas eget eventyr............................. 24
Til tops i lokal ”Naturfagsmaraton”....... 26

Houlkær Idrætsforening
841 HIF’ere er lige i underkanten........... 28
Et lækkert HIF-regnskab.......................... 30
Hal-planer vendt på hovedet.................. 31
Houlkær Kirke
Arrangementer.......................................... 33
Sogneeftermiddag.................................... 33
Sogneaften............................................... 33
Studiekreds............................................... 34
Spaghettigudstjeneste............................. 34
Ungdomsgudstjeneste............................. 35
Morgensang.............................................. 35
Konfirmation 2012................................... 36
Planlægning af Åben Familie.................. 36
Åben familie............................................. 36
Åben Families udflugt............................. 36
Koncerter og musikarrangementer......... 37
Korfestival i Viborgs Kirker...................... 37
Legestuen i Houlkær Kirke...................... 37
Houlkær kirkes tilbud til de helt små..... 38
Babysalmesang......................................... 38
Børnepasning under Gudstjenesten....... 38
Påskens Gudstjenester............................. 38
Gudstjenester............................................ 39

Det sker….................................................. 40

Forsiden: Socialminister Benedikte Kiær med ”ghettoen” i baggrunden – flankeret af borgmester Søren Pape Poulsen og direktør i Boligselskabet Viborg, Gunnar Grangaard.

De næste numre.............
Nr. 3/2011
Nr. 4/2011

- deadline
- deadline

20. maj
12. august

- udkommer uge 24
- udkommer uge 36

3

AKTUELT I OMRÅDET

Minister på besøg i ”ghettoen”
Socialminister Benedikte Kiær fik indtryk af et område,
hvor ”der er fuld kraft på virkelysten”
- Så er det nu, vi træder ind i ”ghettoen”.
Så gælder det bare om at passe på…..
Ironien var ikke til at tage fejl af, da direktør
Gunnar Grangaard, Boligselskabet Viborg,
en solbeskinnet dag sidst i marts agerede
guide for socialminister Benedikte Kiær på
en kort vandring gennem Houlkærvænget.
Vandringen indgik som et af programpunkterne i forbindelse med et to timer langt
ministerbesøg i Houlkær. Et besøg, der – i
bund og grund – gik ud på at give ministeren et førstehåndsindtryk af en midtjysk
”ghetto” anno 2011.

Hverken Gunnar Grangaard eller Benedikte Kiærs konservative partifælle, Viborgborgmester Søren Pape Poulsen, lagde i
deres velkomst til ministeren skjul på, at de
grundlæggende finder det misvisende og
uretfærdigt, at Houlkærvænget overhovedet har fået etiketten ”ghetto” klistret på
sig.
På den anden side havde værterne – som
udgangspunkt – en målsætning om, at de
heller ikke ville tegne billedet af lokalområdet alt for ”rosenrødt” – fordi det måske på
sigt vil forringe mulighederne for at opnå

Til minde om besøget i Houlkær fik socialministeren af Gunnar Grangaard overrakt en dvd
med TV Midt-Vest-serien ”Houlkær 12-16”. Den studerer hun her omgivet af hr. Krasniqi og
borgmester Søren Pape Poulsen.
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ministeriel støtte til en forstærket ”ghettoindsats”.
Men hvorvidt det så også lykkedes at fremstille forholdene i Houlkær tilstrækkeligt negativt – det er måske nok et åbent
spørgsmål…….
Umiddelbart kan det i hvert næppe have
forstærket
socialministerens
ghettobekymringer at høre aktivitetsmedarbejder
Jacob Flintholm berette om Houlkærskolens, boligselskabets og Houlkær Hallens
forebyggende indsats i forhold til områdets
unge. Det kan næppe heller have opskræmt
ministeren at høre skoleinspektør Ole
Birch fortælle om, hvordan Houlkærskolen gennem 30 år har indhentet værdifuld
erfaring i, hvordan man driver skole i et
”ghetto-område”. Og det kan næsten også
kun have beroliget Benedikte Kiær at høre
de syv medlemmer af familien Krasniqi fra
Houlkærvænget beskrive deres hverdag i
lokalområdet – og deres bevidste valg om
at bosætte sig i et område, hvor der netop
ikke bor andre Kosovo-albanere.

Alt i alt var det da også en opløftet socialminister, der steg ind i sin ministerbil igen
efter det to timer lange besøg i Houlkær.
- Jeg har fået indtryk af et område, hvor
der er masser af idéer i spil, og hvor der
er fuld kraft på virkelysten. Og på den
baggrund tror jeg heller ikke, det vil vare
mange år, før Houlkærvænget igen slipper
af med sin ghetto-betegnelse.
- Ikke mindst synes jeg, det har været interessant at høre om, hvor bevidst man på
Houlkærskolen arbejder med at holde eleverne i ”folkeskolen” – i stedet for at skille
dem ud i forskellige specialtilbud. Og jeg
synes også, det har været inspirerende at
erfare, hvordan man i Houlkær forstår at
samarbejde på tværs.
Det er der bestemt mange andre boligområder her i Danmark, der kan lære noget
af, lød afskedsreplikken fra Benedikte Kiær.
"Se flere billeder fra ministerbesøget" på
www.houlkaerportalen.dk

Pris gik Houlkærs næse forbi
Det var tæt på, men det blev ikke ”Projekt
Springbrættet” fra Houlkær, der løb af med
årets ”Kriminalpræventive Pris”.
Projektet i Houlkær var ellers – i bedste
Oscar-stil - nomineret til prisen i selskab
med bare fire andre projekter fra hele
landet.
Men da det kom til stykket tirsdag 29.
marts var det et sjællandsk projekt til forebyggelse af ”digital mobning”, der kunne
tage førsteprisen med hjem fra ”Det kriminalpræventive Råds” årsmøde i Esbjerg.

Dét kunne dog på ingen måde ødelægge
humøret i den lille, udsendte Houlkærdelegation, som til lejligheden bestod af
skoleinspektør Ole Birch fra Initiativgruppen Houlkær, projektmedarbejder Jacob
Flintholm og projektkoordinator Tonie
Holmberg, Boligselskabet Viborg.
- Vi er utroligt stolte og glade over, at vi
overhovedet var nomineret til prisen blandt
i alt 27 indstillede projekter fra hele landet,
fastslår Tonie Holmberg.
Læs mere på www.houlkaerportalen.dk
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Festugen udsat til sidst i august
Det var en af nyhederne på et ellers såre udramatisk repræsentantskabsmøde
i Initiativgruppen Houlkær
Hvis alt var, som det plejer at være, burde
der i dette nummer af Houlkær Nyt have
optrådt et indstik med programmet for den
kommende Houlkær Festuge.
Som den opmærksomme Houlkær-borger
vil vide, har det igennem flere år været
traditionen, at festugen har ligget i umiddelbar forlængelse af pinseferien, men
i 2011 har Initiativgruppen Houlkær – i
første omgang som et eksperiment - valgt
at udsætte festlighederne til efter sommerferien.
- Sidste års gode erfaringer med at flytte
Houlkær-løbet til eftersommeren har inspireret til at flytte hele festugen til ultimo
august 2011, lød forklaringen fra formand
Carsten Marcussen på Initiativgruppens
årlige repræsentantskabsmøde i februar.
Sparsomt fremmøde
Repræsentantskabsmødet henvender sig
i princippet til alle, der har interesse i at
bevare og udvikle Houlkær-området.
Forhåbentlig er det flere end den lille
håndfuld, der mødte op i lærerværelset på
Houlkærskolen den sidste onsdag i februar.
De mange, der blev væk, gik bl. a. glip af
nyheden om, at opførelsen af den påtænkte
”lethal” i tilknytning til Houlkær Hallen
midlertidigt er stillet i bero. Slet og ret
fordi arbejdsgruppen i Houlkær har mistet
troen på konstruktionen efter et besøg i en
tilsvarende hal i Vesthimmerland for nylig.
- Det, vi så var en uopvarmet hal, der stort
set er ubrugelig i vinterhalvåret på grund af
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massive problemer med kondensvand. Alt i
alt var det en temmelig deprimerende oplevelse, noterede sekretær i Initiativgruppen,
Ole Birch.
Borgermøde med kort varsel
Han er selv en af folkene bag det samlede
Houlkær Fælled-projekt – og tog sig derfor
også af den del af årsberetningen, der
handlede om den forestående udbygning
af Houlkær Hallen.
På tilsvarende vis var det Erik Overgaard
Hansen, der orienterede om det igangværende, store anlægsarbejde på Røddingvej/
Nørremøllevej – og Initiativgruppens forskellige initiativer i den forbindelse.
Således var det Initiativgruppen, der i oktober stod bag et hasteindkaldt – og ganske
velbesøgt - ”borgermøde” for enden af
Nørresø. Et borgermøde, som på flere
punkter har været med til at sætte fingeraftryk på det færdige anlægsprojekt.
Har vælgermøde ”i ærmet”
Det traditionelle årlige møde med lokalpolitikerne har Initiativgruppen Houlkær i
år valgt at erstatte med et decideret vælgermøde i forbindelse med det forestående
folketingsvalg.
Et valg, som med den seneste regeringsrokade in mente, sandsynligvis først bliver
udskrevet engang i løbet af efteråret.
Internt i Initiativgruppen Houlkær var der
på repræsentantskabsmødet overhovedet
ingen valgdramatik at spore.

INITIATIVGRUPPEN HOULKÆR
Alle valg var genvalg, og Initiativgruppen
fortsætter således uændret ind i 2011 med
Carsten Marcussen som formand, Henning Bruun-Schmidt som næstformand,
Ole Birch som sekretær og Stig Jensen som
kasserer.

Eneste lille finjustering er, at Betty Olesen
har valgt at trække sig efter en årrække
som suppleant – og hendes suppleantpost
er nu overtaget af tidl. kirketjener Peder
Hansen.

Årets udgave af Initiativprisen Houlkær gik i 2011 til Houlkær Hallens nye aktivitetsmedarbejder, Jacob Flintholm. Ole Birch stod for prisoverrækkelsen og fremhævede bl. a. prismodtagerens ”særlige indsats i forhold til områdets yngste generation”. Med prisen fulgte
et diplom, en buket blomster og en stor blomsterkrukke til terrassen i Jacob Flintholms
nyerhvervede bolig i Asmild. Læs mere om prisoverrækkelsen på www.houlkarportalen.dk
7

INITIATIVGRUPPEN HOULKÆR

Sjovere at være kasserer
Initiativgruppen Houlkær kom – til en afveksling – ud af 2010 med et nydeligt overskud
At være kasserer i Initiativgruppen Houlkær
har ikke altid været en lige taknemmelig
opgave.
På den baggrund var det også en synligt
tilfreds Stig Jensen, der på årets repræsentantskabsmøde kunne fremlægge et overskud på lige knap 15.000 kroner.
De samlede udgifter i 2010 løb op i
141.316 kroner, men det blev opvejet af
samlede indtægter på 155.834 kroner.
Først og fremmest fordi det i slutningen af
2009 blev besluttet at skære et blad væk
og reducere antallet af årlige Houlkær Nytudgivelser fra seks til fem.
- Økonomien har gjort det nødvendigt at
tilpasse det årlige antal numre af Houlkær
Nyt, så der i dag er en passende balance
mellem udgifter og indtægter.
- Og heldigvis har det vist sig, at det fortsat ikke er noget problem at få plads til
stoffet – på grund af de gode muligheder for aktuelt stof på Houlkærportalen,
fremhævede formand Carsten Marcussen
i sin omtale af Initiativgruppens sjældent
stærke økonomi.
Kasserer Stig Jensen kunne for sin del tilføje, at grundejerforeningerne i området
også er blevet langt flinkere til at slutte op
om Initiativgruppens arbejde for at gøre
Houlkær til et endnu bedre sted at bo.
Tilsammen bidrog grundejerforeningerne
i 2010 med et samlet tilskud på 20.522
kroner.
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Sammenlignet med året før er det næsten
en fordobling, og det tilskriver Stig Jensen
ikke mindst det ihærdige overtalelsesarbejde, som Niels Ebdrup har udført for Initiativgruppen i kulissen.
- Niels Ebdrup har tilsyneladende en god
evne til at få grundejerforeningerne i tale
– og resultatet taler jo nærmest for sig selv.
- En stigning i bidragene fra godt 11.000
kroner i 2009 til over 20.000 kroner i 2010.
Det er virkelig noget, der batter, konstaterede en glad Initiativgruppe-kasserer.
Stadigvæk er det dog de fire ”store”
bidragydere: kirken, skolen, boligselskabet
og idrætsforeningen, der tilsammen tegner
sig for langt størsteparten af Initiativgruppen Houlkærs indtægter.
Houlkær Kirke bidrog alene med godt
42.000 kroner i 2010, og derefter fulgte
skolen, boligselskabet og Houlkær IF med
tilskud på hhv. 32.039, 23.079 og 17.000
kroner.
I længden er det naturligvis ikke noget mål
i sig selv, at Initiativgruppen Houlkær skal
fremlægge driftsoverskud i 15.000 kronersklassen.
Men efter adskillige år med røde tal på
bundlinjen og dybe rynker i panden på kassereren, så er det nu alligevel ikke så ringe
at have en lille arbejdskapital at disponere
over – til en afveksling.

AKTUELT I OMRÅDET

Hun kender naturen i Houlkær
ud og ind
Lisa Ammitzbøll – inkarneret lokal naturfotograf
– har fået sit eget fotogalleri på Houlkærportalen

Det var hende, der var på pletten med
sit kamera, da odderen for nylig tittede
frem ved Nørresø. Hun har igennem flere
år været fast leverandør af billeder – og
observationer – til hjemmesiden www.fugleognatur.dk på internettet. Og nu har hun
også fået sit eget lille billedgalleri på www.
houlkaerportalen.dk, hvor hun i fremtiden
vil delagtiggøre andre interesserede Houlkær-borgere i sine lokale naturoplevelser.
Kvinden bag kameraet er Lisa Ammitzbøll
– 60-årig førtidspensionist med adresse på
Nørresøbakken.
Lisa Ammitzbøll har altid været en stor
naturelsker – og fik sin første fuglebog
allerede som 10-årig.
Mens hun endnu var på arbejdsmarkedet,
arbejdede hun i en årrække som handicaphjælper, men en tragisk hændelse i familielivet vendte med et slag op og ned på
Lisa Ammitzbølls tilværelse – og blev reelt
afsættet til hendes nuværende hobby som
naturfotograf.
- Jeg havde den store sorg, at jeg mistede
min søn. Med dét resultat at jeg fik en stor
psykisk nedtur og i en periode lå fuldstændig passiv hjemme på sofaen.
- I den situation har dét at gå lange ture
i skoven med mit digitalkamera – og med
min hund, Charlie – slet og ret været en
måde at komme videre på - og få bearbejdet sorgen, fortæller hun.

Odderen var et højdepunkt
Lisa Ammitzbøll og Charlie traver typisk
skovstierne tynde i Houlkær i op mod fire
timer om dagen – uanset vejr og vind.
Undervejs knipser Lisa flittigt løs med sit
digitalkamera, og i årenes løb har hun til
dato gjort omkring 1400 fugleobservationer, som hun har indberettet til hjemmesiden www.fugleognatur.dk
- I starten blev det ikke til så mange, men i
takt med at jeg har lært fuglearterne bedre
at kende, er jeg blevet mere modig til at
sende billeder ind – og derigennem delagtiggøre andre i mine observationer, beretter
hun.
Synet af odderen ved bredden af Nørresø står stadig for Lisa Ammitzbøll som
et absolut højdepunkt i ”karrieren” som
naturfotograf.
- Men jeg kan også blive helt ”salig”, når
jeg f. eks. støder på en svane, der rigtig
står og basker med vingerne. Svanen er nu
engang min yndlingsfugl her i området –
i hård konkurrence med isfuglen, nævner
Lisa Ammitzbøll.
Frosne biller med posten
Umiddelbart er isfuglen ellers noget mere
sjælden end svanen. Det fik Lisa Ammitzbøll et klart vidnesbyrd om for nylig, da
hun blev kontaktet af en interessefælle
fra Kjellerup, der havde bemærket hendes
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isfugle-billeder på internettet.
Selv havde han aldrig nogensinde set en
isfugl, før han af Lisa Ammitzbøll blev inviteret til Houlkær og var så heldig at støde
på én af slagsen.
- Det er en af de mere sjove oplevelser,
jeg har haft som leverandør af billeder og
observationer til hjemmesiden www.fugleognatur.dk, men jeg har eksempelvis også
været ude for at skulle sende to nedfrosne
blødvinge-biller af sted til en insektsamler
i Norge.
- Da kiggede de godt nok lidt på posthuset, da jeg oplyste om indholdet i pakken,
mindes Lisa Ammitzbøll med et smil.
Klik på ”Natur”
I det hele taget er den lokale naturfotograf ikke bleg for at erkende, at det nok
primært er andre ”natur-nørder”, der har
glæde af de billeder, hun med mellemrum
lægger ind på www.fugleognatur.dk
Derfor er Lisa Ammitzbøll også glad for, at
hun nu – via www.houlkaerportalen.dk –
får mulighed for at nå ud til et lidt bredere publikum med sine naturbilleder – og
observationer.
- Selv om jeg efterhånden kender naturen
her i Houlkær ud og ind, kan jeg stadig
blive forundret over, hvor mange forskellige
andefugle, der f. eks. findes i Nørresø – og
kan jeg med mine billeder på Houlkærportalen være med til at give den oplevelse
videre til andre naturinteresserede i området – jamen, så er det da kun en ekstra
sidegevinst.
- Når jeg f. eks. støder på en odder ved
Nørresø, er det for mig så intens en oplevelse, at jeg næsten ikke kan rumme den
alene. Derfor er jeg også kun glad for at
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kunne dele den med andre, nævner Lisa
Ammitzbøll.
For at finde frem til hendes billeder på
www.houlkaerportalen.dk skal man blot
klikke på fanebladet ”Natur” i toppen af
hjemmesiden.
Andre hobbyfotografer i lokalområdet er
også mere end velkomne til at lægge billeder ind på portalen. Hvordan det i praksis kan foregå, kan aftales nærmere med
webmaster Kirsten Nørgaard på Houlkær
Bibliotek.

Sådan kan man op til fire timer dagligt
opleve Lisa Ammitzbøll – travende gennem
naturen i Houlkærområdet med digitalkameraet om halsen – og i selskab med
hunden ”Charlie”, der er en krydsning
mellem en pommeranier og en dansksvensk gårdhund.

BØRNEHAVEN HOBBITTEN

Længe leve forskelligheden
Ny fælles leder for Hedely og Hobbitten glæder sig over sin nye hverdag i Houlkær
Glade børn, der leger med hinanden på
kryds og tværs – uden at skele til hudfarven. Og engagerede, konstruktive forældre,
der bakker loyalt op om aktiviteterne i børnehaven – uanset nationalitet og kulturel
baggrund.
Det er vel ikke just det billede, de fleste
danskere får på nethinden, når talen falder
på daginstitutioner i et område, der fra
officielt hold er udpeget som ”ghetto”.
Ikke desto mindre er det sådan, 55-årige
Evan Mark har oplevet virkeligheden i
Houlkær, siden han 1. december tiltrådte
som ny, fælles leder for børnehaverne
”Hedely” og ”Hobbitten”.
- Det har virkelig slået mig, hvor positivt
forældrene spiller med i de to institutioner
– og at se hvor mange af vore to-sprogede
forældre, der dukker op til forældremøderne.
- Det er bestemt ikke nogen selvfølge. I
hvert fald ikke i Silkeborg, hvor jeg i de
seneste fire år har arbejdet som børnehaveleder i et boligområde, der også er med
Socialministeriets ghetto-liste, konstaterer
Evan Mark, der efter 32 år med adresse
i Viborg stadig lyder mere som den morsingbo, han oprindelig også er.
Livsbekræftende arbejde
Evan Mark er oprindelig uddannet inden
for det psykiatriske område og arbejdede
i mange år i Søndersøparken. Senere blev
han afdelingsleder på Vibohøj og prøvede
i en periode kræfter med socialpsykiatrien,

inden han i en moden alder søgte ind på
seminariet og uddannede sig som pædagog.
Som nyuddannet pædagog fik Evan Mark
job i Aalestrup, hvor han var ansat i to forskellige institutioner, inden han på et tidspunkt søgte tilbage til ”rødderne” i form af
et forsorgshjem i Randers.
- Der gik dog ikke ret længe, før jeg måtte
erkende, at det var en fejl. På en eller anden
måde er jeg blevet ”mæt” af at arbejde med
voksne – og synes i dag, det er langt mere
livskræftende at færdes blandt børnehavebørn, erklærer den nye fælles leder af
Hedely og Hobbitten.
De to institutioner har allerede i et par år
haft fælles ledelse. Personificeret ved Ingefred Boesen, som nu er gået på efterløn.
- Og det er i sagens natur en heldig situation for mig, for det betyder, at der allerede
er brugt en del tid på at rydde de startvanskeligheder af vejen, der ellers altid vil
være, når man indfører en ny ledelsesstruktur, bemærker Evan Mark.
Øje for forskelligheden
Som ny fælles leder er han meget bevidst
om, at det er to vidt forskellige institutioner, han er blevet sat i spidsen for.
- Hedely er – efter dagens målestok – en
lille børnehave, der nærmest fungerer som
en udvidet familie. Hobbitten er med sine
21 vuggestue- og 43 børnehavebørn en
noget større institution, som så til gengæld
har nogle andre særkender. Men begge
11
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steder synes jeg, jeg har mødt et utroligt
dygtigt og engageret personale, der forstår
at give plads til den forskellighed, som –
set med mine øjne – netop er en af de store
kvaliteter ved Houlkær-området, fremhæver Evan Mark.
Den nye leder er som udgangspunkt at
træffe mandag og tirsdag i Hobbitten og
torsdag og fredag i Hedely, hvorimod onsdagsprogrammet i højere grad bliver fastlagt fra uge til uge.
Som leder er Evan Mark ikke direkte involveret i det pædagogiske arbejde ude på
stuerne, og det ser han umiddelbart som
en stor fordel.
- Jeg har tidligere prøvet at skulle fungere
både som leder og stuepædagog i en børnehave, og det er ofte en utaknemmelig
opgave med alle de mange ting, der skal
koordineres. Her er der fra politisk hold

afsat ressourcer til ledelse i begge institutioner, og alt andet lige skulle det gerne
komme både Hobbitten og Hedely til gode,
vurderer den nye mand på lederposten.
I det daglige fungerer de to institutioner
som to selvstændige enheder, men personalemøderne er fælles – så Evan Mark bl.
a. slipper for at skulle videregive en masse
informationer i flere omgange.
Hen ad vejen ser den nye leder gerne, at
samarbejdet også kan udvides til andre
områder.
- Hedely og Hobbitten ligger immervæk
kun omkring 500 meter fra hinanden, så
med tiden kan man da sagtens forestille
sig, at vi også på det pædagogiske plan kan
drage større nytte af hinanden. For eks. i
form af en række fælles projekter, forudser
Evan Mark.

Evan Mark fotograferet foran Hobbitten, hvor den nye leder typisk er at træffe mandag og
tirsdag. Torsdag og fredag har han fast kontortid i Hedely, hvorimod onsdagsprogrammet i
højere grad bliver fastlagt fra uge til uge.
12
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En sag for Houlkærdetektiverne
To workshops på Golf-hotellet har givet masser af inspiration til ny fremtidsplan for Houlkærvænget
Nye, energirigtige vinduer. Særlige ”ollekolle”-opgange med elevatorer. Bedre skiltning mellem boligblokkene. Farvestrålende
gavlmalerier på endevæggene. En stor
naturlegeplads i området omkring Houlkær Hallen – og måske en etnisk restaurant
med mad fra forskellige kulturer.
Fantasien var stor og forslagene mange, da
et halvt hundrede Houlkær-borgere – også
kaldet ”Houlkær-detektiverne” - mandag
21. marts var samlet til workshop på Golf
Hotellet i Viborg. For anden gang på
mindre end en måned.
Opgaven for ”Houlkærdetektiverne” bestod

i første omgang i at sætte ord på, hvad der
allerede i dag er godt ved at bo i Houlkærvænget. Det skete på workshop’en 1.
marts, hvor deltagerne ved fælles hjælp
fik tegnet et billede af et boligområde
med hjælpsomme naboer, dejlige grønne
områder, indbydende legepladser, socialt
fællesskab, frivilligt børnearbejde og lyse,
rummelige lejligheder.
Tre uger senere handlede det i højere
grad om at formulere ønsker og drømme
for fremtiden – og komme med konkrete
forslag til forbedringer af de eksisterende
forhold.

”Houlkærdetektiverne” i arbejde på Golf-hotellet – i færd med at formulere fremtidsønsker
til hhv. bygningerne og udearealerne i Houlkærvænget.
13
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Også denne udfordring kastede ”Houlkærdetektiverne” sig ud i med stor entusiasme.
Og eksemplerne, som er nævnt i indledningen til denne artikel, er således blot et lille
udpluk af de ideer, der kom på bordet, da
”Houlkærdetektiverne” i fællesskab udviklede fremtidsvisioner for lokalområdet i
almindelighed og Houlkærvænget i særdeleshed.
Helhedsplan på vej
Korpset af ”Houlkærdetektiver” bestod
hovedsageligt af beboere i Houlkærvænget.
Cirka 30 beboere i bebyggelsen havde via
en spørgeskemaundersøgelse meldt sig til
at være med i udviklingsarbejdet, og de
blev på Golf-hotellet suppleret af en snes
særligt inviterede institutionsrepræsentanter og andre interesserede, der også gerne
vil være med til at gøre Houlkærvænget til
et endnu bedre sted at bo.
Bag afviklingen af de to workshops stod
Boligselskabet Viborg i samarbejde med
konsulentfirmaet ”Go’ Proces” fra Aarhus.
Planen er, at de mange input fra ”Houlkærdetektiverne” skal indgå, når Boligselskabet Viborg til maj sender en foreløbig
ansøgning af sted til Landsbyggefonden. I
håb om at få andel i nogle af de mange
millioner, som på landsplan er afsat til at
forbedre tilstanden i de danske ”ghettoområder”.
- Egentlig betragter vi jo ikke selv Houlkærvænget som en ghetto, men nu da vi
i Houlkær alligevel er havnet på ghettolisten, kan vi lige så godt forsøge at få det
bedst mulige ud af situationen, ræsonnerer
direktør i Boligselskabet Viborg, Gunnar
Grangaard.
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En længere proces
Fremtidsplanen for Houlkærvænget får
titlen ”Det fælles fundament”.
I første omgang handler det om at blive
prækvalificeret til overhovedet at komme
i betragtning til støtte. Dette ”nåleøje”
håber Boligselskabet Viborg – i bedste fald
– at slippe igennem engang i løbet af sommeren.
- Og derefter vil jeg da næsten tro, vi skal
ud i en ny serie workshops – kombineret med at vi skal have nedsat forskellige
arbejdsgrupper, bebuder Gunnar Grangaard.
Foreløbig er Landsbyggefonden, som
administerer ”ghetto-midlerne”, endnu
ikke færdig med at udarbejde de retningslinjer, der skal gælde for udlodningen af
pengene.
- Men indtrykket er, at uddelingen kommer
til at foregå efter først-til-mølle-princippet,
og derfor har vi også bevidst valgt at være
tidligt ude, erklærer direktøren i Boligselskabet Viborg.
Sideløbende med den officielle fremtidsplan, der skal tilgå Landsbyggefonden,
vil der også blive udarbejdet en knapt så
detaljeret plan i en såkaldt ”Pixi-udgave”.
Denne plan vil – når den engang foreligger
i løbet af forsommeren – kunne rekvireres
på Boligselskabet Viborgs kontor i Houlkær
Centeret, ligesom den vil blive lagt ud på
boligselskabets hjemmeside, oplyser beboerrådgiver Tonie Holmberg.

BOLIGSELSKABET VIBORG

International højskole i Houlkær
Som omtalt i februarnummeret af Houlkær
Nyt starter et nyt integrationsprojekt i foråret 2011 i Boligselskabet VIBORGs regi i
Houlkær.
Projektet bygger videre på erfaringerne
fra projekt ”Firkløver”, men får en bredere
mål-gruppe og andre aktiviteter.
I skrivende stund har jeg, Kirsten Mahler,
været ansat i tre dage (siden 15. marts),
som projektkoordinator for den Internationale højskole - i daglig tale nok bare kaldt
”Højskolen”.
Jeg er uddannet pædagog, og familierådgiver, men har senest haft en lille kaffe &
juice-café i gågaden i Viborg.
Jeg kom til Viborg i 1991, men er født og
opvokset på Fanø. Min mand og jeg bor
i Viborg, og jeg har fem børn, der alle er
flyttet hjemmefra. Jeg glæder mig til at
møde alle beboere og samarbejdspartnere
i Houlkær-området.

Højskolen bliver 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.
Mange af aktiviteterne vil foregå i aktivitetshuset i Houlkær. Første aktivitet bliver
opstart af en madklub, som får navnet
”Smag min mad”. Som udgangspunkt vil
jeg starte med at ”stemme” dørklokker, så
bliv ikke overrasket, hvis jeg pludselig står
på DIT dørtrin!
Eller - hvis denne lille appetitvækker allerede har vakt din interesse - vil det glæde
mig, hvis du stak hovedet indenfor på
vores kontor, der ligger overfor bibliotekets
indgang. Jeg vil i øvrigt sørge for at alle
beboere i området bliver informeret om
højskolens aktiviteter ved husstandsomdeling.
Kirsten Mahler

Goddag og farvel!

Kirsten Mahler er med virkning fra 15.
marts ansat som projektkoordinator for
den Internationale Højskole i Houlkær – i
daglig tale nok bare kaldt ”Højskolen”.

Lise Reinholdt har afsluttet Projekt
Firkløver og overgiver det videre integrationsarbejde til et nyt projekt - International Højskole i Houlkær - til Kirsten
Mahler.
I den anledning vil vi gerne invitere til
en lille uformel reception i Aktivitetshuset, Odshøjvej 7B mandag d. 11. april
2011 kl. 18.00-20.00.
Vi glæder os til at se beboere, samarbejdspartnere og frivillige til en lille bid
mad og en forfriskning!
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Idrætskaravanen ruller videre
Nyt udendørs aktivitetstilbud har premiere 15. april
Nutidens unge gider ikke dyrke idræt. De
vil hellere sidde foran computeren eller
hænge på gadehjørnerne.
Den fordom er i løbet af de seneste måneder blevet godt og grundigt punkteret i
Houlkær.
Hver fredag eftermiddag i tidsrummet fra
kl. 12 til 15 har Houlkær Hallen været
omdannet til en uforpligtende tumleplads,
hvor områdets unge - under overskriften
”Idrætskaravanen” – har muntret sig med
forskellige indendørs idrætsaktiviteter i
selskab med aktivitetsmedarbejder Jacob
Flintholm og den tidligere VFF-fodboldspiller Thomas Frandsen.
Nu bliver det forhåbentlig snart lunere
i vejret, og dermed ændrer ”Idrætskaravanen” også karakter.
Med virkning fra 15. april rykker ”karavanen” udendørs – og indtager i stedet udenomsarealerne omkring Houlkær Hallen.
Her vil der hver fredag eftermiddag fra
kl. 14 til 17 blive spillet street-basket,
street-fodbold og skumtennis. Ligesom
der løbende vil være mulighed for at prøve
kræfter med alternative idrætsaktiviteter
som f. eks. rulleskøjteløb.
- Omdrejningspunktet bliver en discjockey,
som under hele arrangementet vil sørge for
hit-musik på hallens P-plads.
- Og skulle det en enkelt gang vise sig
at blive styrtende regnvejr, har vi stadig
muligheden for at trække indenfor i hallen,
forklarer Jacob Flintholm.
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Hans hidtidige, faste Idrætskaravane-makker, Thomas Frandsen, tager i foråret et
lille pusterum. I stedet har Jacob Flintholm
truffet aftale med fire kursister fra Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg, som frem
til sommerferien vil bistå med afviklingen
af de forskellige udendørs idrætsaktiviteter.
I første omgang ruller ”Idrætskaravanen”
otte fredag eftermiddage frem til sommerferien. Hvad der derefter skal ske er der
endnu ikke truffet aftale om.
- Men går det, som vi håber på, vil jeg da
næsten tro, at ”Idrætskaravanen” kommer
til at køre videre i august-september under
en eller anden form.
- Der er tale om en gratis aktivitet, som
bl. a. også gennemføres i samarbejde med
Houlkær IFs børnefodboldafdeling. Og
håbet er selvfølgelig, at vi via uformelle
idrætsaktiviteter som street-fodbold og
skumtennis kan anspore endnu flere unge
i området til at dyrke organiseret idræt i
Houlkær IF-regi, bemærker Jacob Flintholm.
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Nye møbler i Houlkær Hallen
Udrangerede borde og stole fra Jyske Bank er kommet til fornyet ære og værdighed
Møblerne er stort set så gode som nye. Og
i hvert fald langt mere magelige end de
borde og stole, der hidtil har optaget pladsen i Houlkær Hallens ”hyggekrog”.
Derfor var aktivitetsmedarbejder Jacob
Flintholm heller ikke sen til at sige ”Ja”, da
der omkring 1. februar viste sig mulighed
for at overtage fire store konferenceborde
og 40 stole, som blev til overs, da Jyske
Bank i Viborg i forbindelse med en større
ombygning stod over for at skulle udskifte
møblementet i kantinen.
- Jeg kendte jo møblerne fra mit daglige
arbejde i Jyske Bank – og syntes helt ærligt,
de var for gode til bare at kassere.
- Derfor forhørte jeg mig også om muligheden for at forære møblerne til Houlkær Hallen, fortæller Chris Stenskrog, der
udover at være funktionsleder i Jyske Bank
også er U11-træner og fodboldudvalgsmedlem i Houlkær Idrætsforening.
Jacob Flintholm tog med kyshånd imod tilbuddet – også selv om det viste sig at være
forbundet med en del fysisk arbejde.
Møblerne stod nemlig på tredje sal – og
vejer godt til – så de fik sved på panden,
de fire frivillige ”flyttemænd”, der i en
kassevogn stod for at fragte møblerne fra
Jyske Banks kantine til cafeteriet i Houlkær
Hallen.
18 af stolene – med tilhørende borde – står
nu i hallens mødelokale, hvor det dermed
et blevet langt mere komfortabelt at afvikle
generalforsamlinger, afdelingsmøder mv.
De resterende stole er placeret i forbindelse

med fjernsynet i hallens cafeteria, hvor
de bl. a. gør god fyldest, når den lokale
ungdom samles for at se landskampe og
Champions League-fodbold.
- De gamle møbler i cafeteriet inviterede
ikke ligefrem til hygge og socialt fællesskab.
- Derfor har det også bare været vildt godt,
at vi nu – helt gratis – har fået møbleret
cafeteriet med nye lænestole, konstaterer
en veltilfreds Jacob Flintholm.

De "gamle" borde og stole fra Jyske Banks
kantine i Viborg er nu kommet til fornyet
ære og værdighed i Houlkær Hallen.
17

HOULKÆR HALLEN

”Hot Mama” i aktivering i Hallen
Linda Schandorff-Pedersen tilbyder - i første omgang
– efterfødselstræning, hip-hop dans og boksetræning
Hvad gør man, når man som nyuddannet
SOSU-hjælper finder ud af, at jobbene alligevel ikke hænger på træerne i plejesektoren?
Linda Schandorff Pedersen tog sagen i egen
hånd, kontaktede sin storebrors gamle fodboldkammerat, Jacob Flintholm, og har nu
– i realiteten – fået mere eller mindre ”frie
hænder” til at udforme sit eget aktiveringsforløb som ”assisterende aktivitetsmedarbejder” i Houlkær Hallen.
Og det er der utvivlsomt mange i Houlkær
og nærmeste omegn, der bliver glade for,

for som tidligere redskabsgymnast og konkurrencedanser er Linda Schandorff Pedersen en pige med ”krudt i røven”, mange
talenter – og masser af idéer til nye idrætsaktiviteter for både børn og voksne.
”Hot Mama” og ”Big Mama”
Noget af det første, Linda Schandorff
Pedersen har tænkt sig at introducere, er et
formiddagshold for nybagte mødre.
”Hot Mama”-holdet, som det kommer til at
hedde, får fast træningstid mandag fra kl.
11 til 12, og henvender sig – som navnet

Boksetræning er bare en af de nye idrætsaktiviteter, som Linda Schandorff Pedersen i
løbet af foråret har tænkt sig at introducere i Houlkær.
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antyder – primært til kvinder på barselsorlov.
- Lige efter en fødsel er der naturligvis
stort fokus på barnet, men når de første
otte uger er gået, skal moderen før eller
siden også i gang igen – og dét håber jeg
at kunne hjælpe med til, siger den kommende ”Hot Mama”-instruktør i Houlkær.
På lidt længere sigt har Linda Schandorff
Pedersen også planer om at oprette et ”Big
Mama”-hold for gravide.
Her vil der selvsagt blive lagt særlig vægt
på eksempelvis vejrtrækningen, men derudover vil der også – som på ”Hot Mama”holdet - indgå elementer fra gymnastik og
dans.
Hip-hop og boksning
Mandag eftermiddag bliver det Houlkærs
danseglade ungdom, der kan se frem til at
nyde godt af Linda Schandorff Pedersens
talenter og entusiasme.
Her kommer der til at stå hip-hop-dans på
programmet, og forventningen er, at det
bliver et blandet hold for både drenge og
piger.
- Dans appellerer måske umiddelbart mest
til piger, men jeg kunne nu sagtens forestille mig, at der også er en hel del drenge
her i området, som synes, det kan være
sejt at gå til hip-hop-dans, bemærker en
spændt Jacob Flintholm, som i det hele
taget ser ansættelsen af den nye ”assistent”
som en fantastisk mulighed for at få prøvet
nogle nye aktiviteter af i lokalområdet.
Til kategorien af ”nye aktiviteter” hører
også boksetræning. Et tilbud, som måske
oven i købet kan vise sig at appellere til
både far og søn i en familie, håber Linda
Schandorff Pedersen.

Hun har aldrig selv været i kamp i bokseringen – men har gået til boksetræning
i Randers – i samme træningslokale som
eks-verdensmester Anita Christensen.
- Det er en utroligt effektiv måde at konditionstræne på. Og så er det også en god
måde at få afreageret på, hvis man skulle
have behov for dét, fremhæver den nye,
lokale bokse-instruktør.
Planen er i første omgang ikke, at deltagerne skal slå løs på hinanden, men
derimod på nogle store sandsække, som
Houlkær Hallen har fået fremskaffet til formålet.
Derudover vil boksetræningslokalet i Houlkær også blive behørigt udstyret med sjippetove og spejle på væggen, oplyser Jacob
Flintholm.
Flere ideer i ærmet
Boksetræningen kommer som udgangspunkt til at ligge onsdag eftermiddag
– efter arbejdstid – så også forældregenerationen i Houlkær har mulighed for at
gøre brug af det nye idrætstilbud.
Linda Schandorff Pedersen har bevidst
valgt ikke at sætte alle sine ideer i værk
lige fra Dag 1.
Hun vil gerne lige tage bestik af behovet –
og høre, hvad der ellers kan være af ønsker
om nye aktiviteter i Houlkær Hallen.
Men en af de idéer, hun allerede nu sysler
med, er at åbne hallen for områdets børnehaver i dagtimerne – så børnehavebørnene
f. eks. kan øve sig i at slå kolbøtter på hallens air-track.
- Det vil – for mig at se - være en god
måde at introducere de yngste i Houlkær til
hallen og det lokale idrætsliv på, bemærker
hun.
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Fra folkeskolen direkte
i ”sommerskole”
Udsigt til masser af sommerferieaktiviteter for Houlkærs 10-15 årige i uge 26
Fordi man holder sommerferie, behøver
man jo ikke at ligge helt på den lade side.
Også i 2011 bliver der – med udgangspunkt
i Houlkær Hallen – arrangeret en række
fritidsaktiviteter for de lokale teenagere i
skoleferien.
Aktiviteterne bliver i år koncentreret i uge
26, hvor aktivitetsmedarbejder Jacob Flintholm så til gengæld sætter alle sejl til. Med
assistance fra bl. a. den tidligere Viborg FFfodboldspiller Thomas Frandsen og en flok
nyuddannede, unge idrætsledere fra DGI
Midtjyllands ”Unge i Front”-hold i Houlkær.
Programmet for de første par dage retter
sig primært mod de mere seriøse idrætsudøvere i lokalområdet.
På fodboldbanerne uden for hallen vil fem
instruktører stå klar til at lære fra sig, når
det ”ringer ind” til fodboldskole, og inden
døre i Houlkær Hallen står fire instruktører
klar til at tage imod eleverne i årets sommer-håndboldskole.
- Vi har bevidst valgt at lægge fodbold- og
håndboldskolen seriøst an med teknisk og
fysisk træning, niveau-deling og mulighed
for at tage teknikmærker.
- Men i løbet af eftermiddagen vil programmet dog også blive krydret med forskellige
fodbold- og håndboldlege, fortæller Jacob
Flintholm.
Som udgangspunkt håber holdet bag sommerferieaktiviteterne at kunne samle 30-40
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lokale unge i alderen fra 10-15 år til de
første par dages fodbold- og håndboldskole-forløb.
Resten af ugen vil der i højere grad blive
lagt vægt på det sociale – og idrætsaktiviteter af mere uformel karakter.
- Hvis solen skinner, kan det f. eks. være,
at vi alle sammen tager en tur i Vestbadet,
nævner Jacob Flintholm.
Fordi man brænder efter at suge nye tricks
til sig på fodboldskolen, forpligter man sig
ikke automatisk til også at tage del i de
sidste tre dages mere lege-baserede idrætstilbud.
Omvendt kan man uden problemer gå i
”sommerskole” de sidste tre dage, uden
nødvendigvis også at gå i fodbold- eller
håndboldskole.
Principielt er der tale om et gratis sommerferietilbud.
- Men vi har dog endnu ikke lagt os helt
fast på, om vi evt. skal opkræve et mindre
gebyr mod at deltagerne så til gengæld
får en t-shirt eller lignende med sig hjem,
nævner Jacob Flintholm.

HOULKÆR BIBLIOTEK

Vitello, en dreng med egne meninger.
Vitello, en dreng med egne meninger.
Vitello bor med sin mor i et rækkehus.
Sammen med vennerne – de irriterende
tvillinger Max og Hasse og møgungen William - kommer han ud for mange sjove
oplevelser.
Der er lavet 11 bøger om Vitello og jeg har
valgt at fortælle om de 4, som var hjemme
på Houlkær Bibliotek i dag, hvor jeg skulle
lave dette indlæg.
Bøgerne minder i deres underfundige
humor lidt om Alfons Åberg-bøgerne, men
er alligevel helt anderledes da Vitello er en
mere moderne dreng med et sprog og en
tankegang, som gør ham lidt ”fræk”.
Kim Fupz Aakeson har skrevet teksten og
Niels Bo Bojesen har illustreret Vitellobøgerne.
Vitello bygger en monsterfælde
Var der noget drengen de kaldte Vitello
kunne lide, så var det monstre og zombier, og spøgelser og vampyrer og varulve
og mumier og dødningehoveder. Alt hvad
der var uhyggeligt faktisk. Mor vil ikke høre
om monstre, så hun siger at han kan løbe
ud og snakke med vennerne. De får rigtig
snakket og er meget seje lige indtil Vitello
skal til at sove. Han vil gerne sove hos mor,
men hun siger nej. Så tænker han, at han
alligevel hellere må bygge en monsterfælde. Som tænkt, så gjort. Hvem der går i
monsterfælden, ja det må I selv læse.
Vitello skal have en papfar
Vitello kommer til at smadre en rude i en
kamp med nogle drenge. Ejeren kommer

ud og skælder Vitello ud og følger ham
hjem til hans mor. Pludselig bliver manden
meget flinkere og han og Vitellos mor
finder sammen. Kamma, som vi har mødt
i ”Vitello for en klam kæreste” fortæller
ham, at han nu skal have en papfar. Vitello
bander sine bedste bandeord for han vil
ikke have en papfar. Han finder dog ud af
at der også er nogle fordele, såsom en rød
sportsvogn og måske extra julegaver.
Vitello går med kniv
Vitello har set en film i fjernsynet med en
barsk fyr, som havde en kniv. Det vil Vitello
også prøve. Han finder en stor køkkenkniv,
men mor siger at han skal lægge den tilbage. ”Du kan få en smørkniv at lege med”
siger hun, men man kan da ikke være en
hård negl med en smørkniv. Han prøver nu
alligevel og møder da også både knallertbøller, en bidsk hund og en gammel dame
før han havner hjemme hos mor og må
erkende at det er svært at være en hård
negl, når mor nu dufter så dejligt, og kysser
ham blidt.
Vitello bliver forretningsmand
”Vitello så en del fjernsyn. En dag så han
en udsendelse om en dreng der allerede
havde tjent en million kr, selvom han ikke
engang var fyldt 18 år. Det kunne Vitello
også godt tænke sig, så han udtænker en
plan sammen med vennerne. De plyndrer
et blomsterbed og forsøger (uden held) at
sælge blomsterne dyrt. De
havde hørt at man kunne have næse for
gode forretninger, men må erkende, at de
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nok har de forkerte næser, men til gengæld
har gode ben. Vitello tænkte på alle de
steder han kunne løbe hen.

Som tidligere skrevet er der 11 bøger om
Vitello, og Houlkær Bibliotek har alle titlerne. Jeg synes, de er rigtig gode, og kan
læses både for børn, sammen med børn, og
børnene læser dem også gerne selv.
Vibeke Lorentzen

Kan jeg aflevere bøger nu
til næste bogbyttedag?
Sådan bliver vi stadig ofte spurgt her på
Houlkær Bibliotek. Og ja, det kan du. Du
kan aflevere fra dagen efter sidste bogbyttedag og indtil på selve bogbyttedagen.
Mange tror, at det kun er på selve DAGEN.
Hvis du ikke er så mobil eller ikke må bære
så meget, er det jo nemt at tage et par
bøger med når du alligevel er på biblioteket.
22

Næste bogbyttedag er den 28.maj. Vi
glæder os til dagen, som jo bliver lidt
anderledes næste gang da biblioteket nu er
lukket om lørdagen.
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NYT FRA SKOLEN
Planlægningen af det kommende skoleår er
gået i gang. Skolebestyrelsen har godkendt
timefordelingsplanen, som er den plan, der
viser, hvor mange lektioner der undervises i
de enkelte fag på de enkelte årgange.
Næste led er fagfordelingen, hvor det fastlægges, hvilke lærere der skal undervise i
de enkelte fag på de enkelte årgange. Når
dette er fastlagt kan skemalægningen
begynde.
Et led i planlægningen er at udarbejde et
budget for den del af budgettet, som ikke
er løn. Det totale budget for skolen fastlægges ud fra det aktuelle elevtal. Vi har
620 elever.
Til kommende 0. årgang (børnehaveklasse)
er indskrevet 63 elever, hvilket svarer til 3
klasser.
Skolens Medieudvalg holder jævnligt møde
for at rådgive omkring anvendelsen af IT i
undervisningen. Udvalget rådgiver omkring
anskaffelse af udstyr i form af pc’ere, projektorer m. m. Disse anskaffelser indgår i
budgettet. Skolebestyrelsen skal godkende
timefordelingsplanen, fagfordelingen samt
skolens budget.
På skolen har der været holdt en trivselsdag. Dagen markerer, at der for nogle år
siden er vedtaget en trivselserklæring, som
forpligter alle skoler til at arbejde for, at
mobning ikke finder sted. Der er landstrivselsdag den første fredag i marts.

Dagen blev markeret gennem en række
samarbejdsøvelser. Eleverne var inddelt i grupper bestående af elever fra alle
årgange. Målet var, at eleverne på tværs af
alder skulle samarbejde og dermed komme
til at kende hinanden.
Dagen blev indledt med fællessamling
i Houlkærhallen, hvor alle elever deltog
i ”Stomp”, som går ud på at lave fælles
rytmer. Dagen fik et meget godt forløb.
I løbet af marts er gennemført nationale
test. Målet med disse test er at give et billede af elevernes færdigheder i en række
fag. De enkelte test gennemføres elektronisk. .
Sidst i maj har 9. årgang sidste skoledag
inden afgangsprøverne påbegyndes. Der er
tale om mundtlige og skriftlige prøver.
Skolebestyrelsen holder møde 1 gang om
måneden. Bestyrelsen arbejder bl.a. med
4 indsatsområder, som er: inklusion, IT
i undervisningen, udfordring af de mest
motiverede elever og den internationale
dimension. Udover dette skal bestyrelsen
godkende skolens planlægning m. m.
Bestyrelsen holder et forældremøde for alle
forældre senere på foråret. Målet er her, at
inddrage forældrene i en drøftelse af skolens udvikling på længere sigt.
Ole Birch
skoleinspektør
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Mortezas eget eventyr
13-årig flygtning fra Afghanistan repræsenterer Viborg Kommune ved DM
i oplæsning for 6. klasse-elever
At kvalificere sig til at forsvare Viborg Kommunes farver ved DM i oplæsning for 6.
klasse-elever er i sig selv en bemærkelsesværdig præstation.
At gøre dét når man kommer fra en tosproget familie og aldrig som barn har fået
læst godnathistorier på dansk – det sætter
bare bedriften yderligere i relief.
I dommerpanelet herskede der dog ingen
tvivl, da Viborg Kommunes bedste unge
læsere tirsdag 1. marts var samlet i Viborg
Musiksal for at dyste om en enkelt plads i
semifinalen i Aarhus.
13-årige Morteza Abas Zada fra Houlkærskolens 6.a tog ganske enkelt dommerne
med storm med sin engagerede og medrivende fortolkning af Henrik Nilaus’ ungdomsroman ”Tokes Maske”.
Med kvalifikationen til DM-semifinalen i
Aarhus har Morteza sat et foreløbigt punktum i sit eget livs eventyr, som begyndte,
da han som to-årig kom til Danmark med
sin familie – som flygtning fra det krigshærgede Afghanistan.
Og selv om han i dag ikke har nogen som
helst erindring om sine to første leveår i
Afghanistan, kan han da godt selv se, det
er lidt specielt, at han som 1. generationsindvandrer har været i stand til at vinde en
oplæsningskonkurrence på dansk – i konkurrence med danske jævnaldrende.
- Jeg håber da, at jeg med min deltagelse
ved DM i oplæsning kan være med til at
bevise, at vi flygtninge også har noget at
byde på i det danske samfund.
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- Og jeg fornemmer da også, at min familie
er stolt af, at jeg indtil videre har klaret mig
så godt i oplæsnings-konkurrencen.
- De har da i hvert fald sagt, at de vil holde
en lille fest for mig, hvis jeg skulle være
så heldig også at gå videre fra semifinalen, bemærker Morteza Abas Zada, der på
længere sigt har en drøm om at uddanne
sig til læge.
Blod på tanden
Også i 2010 var det en elev fra Houlkærskolen, der gik sejrrigt ud af den indledende
runde ved DM i oplæsning.
Ved den lejlighed var det Sarah Diemar,
der strøg til tops i Viborg Musiksal, og
den triumf har da helt klart været med til
at give ekstra ”blod på tanden” i forberedelserne op til dette års oplæsnings-dyst,
noterer Bente Bach, klasselærer i 6.a og
skolebibliotekar på Houlkærskolen.
- Der er virkelig blevet arbejdet rigtig meget
med højtlæsning ude i klasserne. Eleverne
har stået derhjemme foran spejlet og øvet
sig. De har trænet ved at læse højt for eleverne i 2. og 3. klasse. Og først efter et tæt
opløb med Mathias fra 6.b og Sandra fra
6.c stod det klart, at det var Morteza, der
skulle repræsentere Houlkærskolen i kvartfinalen, fortæller hun.
Bedre læsere
Konkurrencen om DM i højtlæsning er
arrangeret af De Danske Skolebiblioteker,
og blandt de detaljer, dommerne lægger
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særlig vægt på, er eksempelvis betoningen,
fraseringen og kontakten til publikum.
Højtlæsning og stillelæsning er således i
realiteten to forskellige discipliner, understreger Bente Bach.
Men derfor er Houlkærskolens dominans
ved de to seneste lokal-kvartfinaler ved
DM i højtlæsning nu alligevel udtryk for, at
det i grunden slet ikke står så galt fat med
Houlkær-elevernes læsekundskaber, mener
hun.
- At kunne læse er dybest set forudsætningen for al anden indlæring, og derfor har
der også i de senere år været megen fokus
på læsningen.
- På Houlkærskolen indgår vi eksempelvis
individuelle læsekontrakter med alle elever
på mellemtrinet. Og vi læsetester løbende
eleverne – både i hurtiglæsning og i ”spurtelæsning”.
- Erfaringen er, at det er noget, eleverne
generelt er rigtig glade for, fordi de på den
måde – helt konkret – kan konstatere, at de
gør fremskridt. Ud fra deres egne personlige forudsætninger.
- Og sammenligner vi med en tilsvarende
årgang for år tilbage, er jeg ikke i tvivl om,
at de nuværende 6. klasse-elever i gennemsnit er væsentligt bedre læsere, vurderer
Bente Bach.
For meget X-factor?
Morteza er – udover at være en dygtig
læser – også lidt af en skuespiller.
Derfor var hans klasselærer inden kvartfinalen også en smule nervøs for, ”om der nu
ville gå lidt for meget X-factor i den”.
- Men den bekymring viste sig heldigvis at
være helt ubegrundet. Dommerne i Viborg
kunne netop godt lide, at Morteza forholdt

sig så frit i forhold til manuskriptet, og nu
bliver det så spændende at se, om dommerne i Aarhus anlægger samme vurdering,
bemærker Bente Bach.
Også i semifinalen har Morteza tænkt sig
at læse op fra ”Tokes Maske”.
- Bogen har en handling, som jeg i høj grad
kan identificere mig med. Og så synes jeg
også, den på en eller anden måde er med
til at fremhæve min personlighed, lyder det
fra den vordende DM-semifinalist.
Desværre var det ikke muligt at nå at få
resultatet af DM-semifinalen med, inden
dette nummer af Houlkær Nyt gik i trykken.
Hvordan det gik Morteza i Aarhus kan ses
på www.houlkaerportalen.dk – eller på
Houlkærskolens egen hjemmeside.

Morteza Abas Zada og hans klasselærer,
Bente Bach, fotograferet efter triumfen i
den lokale afdeling af DM i oplæsning.
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Til tops i lokal ”Naturfagsmaraton”
Innovative elever i Houlkærskolens 6.a vendte andenplads i fjor til en førsteplads i år
Februar og marts har alt i alt været et par
rigtig gode måneder for 6. klasserne på
Houlkærskolen.
Midt i februar fejede skolens 6. årgang (og
7. årgang med for den sags skyld) al modstand til side ved Team Viborgs traditionelle skolefodboldstævne for piger.
Tirsdag 1. marts løb Morteza Abas Zada fra
6.a af med førsteprisen i den lokale afdeling af DM i oplæsning.

Og blot en uges tid senere kunne eleverne
i 6.a atter juble, da de ved fælles hjælp
sikrede sig førstepladsen i den lokale
”Naturfagsmaraton”-finale, som blev afviklet på Vestervang Skole med deltagelse af
over 400 elever fra kommunens 5. og 6.
klasser.
Allerede sidste år var lærer Gitte Jørgensens
natur- og teknik-elever med i toppen af
konkurrencen, der er udviklet i et samarbejde mellem Naturvidenskabernes Hus og
Skolevisioner Aps. - og som støttes økonomisk af to af erhvervslivets sværvægtere:
Grundfos og Vestas.
Ved den lejlighed måtte Houlkær-eleverne
se sig henvist til andenpladsen - men
høstede samtidig værdifuld erfaring.
- Og den erfaring har man tydeligt kunnet
mærke er kommet os til gode i år. For at
klare sig godt i konkurrencen hedder det
sig, at eleverne skal være både opfindsomme, arbejdsomme og hjælpsomme. Og
det signalement synes jeg virkelig, de unge
mennesker i 6.a lever op til, lyder det anerkendende fra en stolt Gitte Jørgensen.

Naturfagsmaraton-konkurrencen
på
Vestervang Skole bestod af i alt ti opgaver.
En af dem bestod i – pr. langdistance - at
bygge det højst mulige tårn af træklodser.
Den opgave løste eleverne i 6.a ved brug af
et sæt grillhandsker og de specialkonstruerede ”træ-tænger”, som Morteza, Nikolaj
og Alexander her er i færd med at demonstrere.

Tænker som ”rigtige” opfindere
En Naturfagsmaraton består i alt af ti discipliner. Eleverne skulle bl. a. bygge det højst
mulige tårn af træklodser, mens de selv
befandt sig mindst halvanden meter væk.
Og de skulle eksempelvis også konstruere
en bil, der med en ballon som drivkraft
kunne tilbagelægge en distance på op til
15 meter.
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- Vores bil, som vi endte med at bygge af
legoklodser, kørte desværre kun syv meter.
Men det var nu alligevel nok til at sikre os
en placering nogenlunde midt i feltet i den
disciplin, beretter en tydeligt engageret
Louise K. Sørensen.
Dér, hvor eleverne i 6.a for alvor scorede
point, var i den gennemgående logbogskonkurrence.
Her var de alle konkurrenterne fra de øvrige
Viborg-skoler klart overlegne, og det vidner
ifølge Gitte Jørgensen om, at eleverne er
godt på vej til at lære at tænke som ”rigtige” opfindere og videnskabsmænd.
- I logbogen noterer eleverne systematisk
ned, hvilke erfaringer de gør undervejs – og
hvad de derigennem kan udlede med hen-

blik på det videre arbejde. Og det er jo lige
præcis sådan, ”rigtige” videnskabsmænd
arbejder: ved at forsøge sig frem og lære
af fortidens fejltagelser, fremhæver Gitte
Jørgensen.
At hævde at klassen er blevet forgyldt
oven på Naturfagsmaraton-triumfen på
Vestervang Skole, vil nok være lidt af en
tilsnigelse.
Førstepræmien bestod en vinderkasket til
hver elev – og to Coop-gavekort a hver 250
kroner.
- Men mon ikke det alligevel kan række til
en hyggefilmaften på et eller andet tidspunkt. Det er i hvert fald, hvad vi indtil
videre har snakket om, bemærker Gitte
Jørgensen.

En flok stolte og glade elever i Houlkærskolens 6a fotograferet sammen med deres lærer
efter Naturfagsmaraton-triumfen.
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841 HIF’ere er lige i underkanten
Houlkær IF håber på flere medlemmer – men her og nu er specielt håndboldafdelingen i
alvorlig lederkrise
Mange idrætsforeninger ville garanteret
være ovenud tilfredse, hvis de i 2011 kunne
mønstre en medlemsskare på næsten 850
medlemmer.
I Houlkær IF er tilfredsheden derimod til
at overse.
- Vi har igennem mange år ligget temmelig
stabilt omkring de 1000 medlemmer – og
set i dét lys er det nuværende medlemstal
på 841 for lavt.
- Især når vi tænker på, at der i alt bor
omkring 5000 mennesker i Houlkær-området, lød det fra formand Henning BruunSchmidt på årets HIF-generalforsamling i
Houlkær Hallen.
Det vigende medlemstal kan bl. a. forklares med, at Houlkær IF i de senere år
har mistet tre underafdelinger: bordtennis,
gymnastik og amerikansk fodbold – uden
at der i samme periode er kommet nye aktiviteter til.
Og findes der ikke inden for overskuelig
fremtid en løsning på den aktuelle lederkrise i Houlkær IFs håndboldafdeling, kan
håndbolden i yderste konsekvens blive
den næste underafdeling, der må strække
gevær.
- De personer, der hidtil har stået i spidsen
for HIF-Håndbold har valgt at gå af, og
årsmødet i afdelingen gav desværre ingen
ny afdelingsledelse.
- Derfor beder vi nu til alle – især forældrene – om at støtte det frivillige arbejde
i håndboldafdelingen og spørge sig selv:
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Hvad kan jeg mon bidrage med?, appellerede Henning Bruun-Schmidt på HIFgeneralforsamlingen.
Netop håndboldafdelingen er ellers en af
de afdelinger, der i de senere år har bidraget særdeles positivt til moderklubbens ve
og vel.
Da det gik bedst, talte afdelingen omkring
80 aktive håndboldspillere. Håndboldafdelingen var i 2010 den underafdeling, der
sikrede klubben de største sponsorindtægter, og isoleret set bidrog afdelingen i fjor
med et overskud på 33.000 kroner til den
samlede klubkasse.
- Også på den baggrund vil det være rigtig
ærgerligt, hvis ikke det lykkes os at finde
nogle nye frivillige, ledere, så håndboldafdelingen kan leve videre, bemærkede kasserer, Tina Berg Henriksen.
Som omtalt andetsteds modtog Tina Berg
Henriksen ikke genvalg på generalforsamlingen.
Derimod fortsætter Mikkel Åris på posten
som næstformand – og heller ikke på de
øvrige poster i hovedbestyrelsen er der tilsyneladende udsigt til de store udskiftninger.
Hvis man ser bort fra håndboldafdelingen,
som endnu ikke har valgt ny repræsentant.
Som et særligt punkt på generalforsamlingen blev der behandlet et sæt nye vedtægter, som ventes endeligt vedtaget på en
ekstraordinær generalforsamling 31. marts.
I de gamle vedtægter fra 2001 indgik der
en række bestemmelser vedr. Houlkær IFs
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drift af Houlkær Hallens Cafeteria, men da
idrætsforeningen ikke længere har noget
med cafeteria-driften at gøre, er disse
bestemmelser nu igen blevet ”skrevet ud”
af vedtægterne.
Derudover er de eneste ændringer i reali-

teten, at der nu kun behøver at sidde tre –
og ikke fire – i en afdelingsbestyrelse under
Houlkær IF – og at aldersgrænsen for at
sidde i HIF-bestyrelsen er blevet sænket fra
18 til 16 år.

I modsætning til de seneste par år blev der

i 2011 ikke uddelt nogen hæderspriser på hovedafdelingens generalforsamling. Derimod
blev der – traditionen tro - uddelt en lederpokal, indstiftet af Jyske Bank, da der tidligere i
år blev holdt årsmøde i HIFs fodboldafdeling. Pokalen gik til Brian Soelberg for mange års
utrættelig indsats som pigetræner, drengetræner, kampfordeler og fodboldudvalgsmedlem.
Her ses prismodtageren flankeret af fodboldudvalgsformand Palle Kjær Laursen (tv.) og
Morten Nielsen fra Jyske Bank (th.)
Læs mere om baggrunden for prisoverrækkelsen på www.houlkaerportalen.dk
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Et ”lækkert” HIF-regnskab
Kæmpeunderskud i 2009 vendt til et overskud på næsten 180.000 kroner i 2010
Det lignede næsten en tanke, at der blev
spillet Zumba-musik i baggrunden, da
Houlkær IF torsdag 24. marts afviklede sin
årlige generalforsamling i Houlkær Hallen.
Zumbaens indtog i Houlkær er nemlig
mere end noget andet forklaringen på, at
HIF i løbet af det seneste år har fået vendt
et alarmerende underskud på 151.162
kroner i 2009 til et klækkeligt overskud på
179.122 kroner i 2010.
Specielt i forsommeren var introduktionen
af zumba en mega-succes for Houlkær IFs
fodboldafdeling. Motionsivrige kvinder
strømmede til fra nær og fjern, og alt i alt
endte det forløbne års zumba-aktiviteter
med at give et overskud på 113.000 kroner,
kunne kasserer Tina Berg Henriksen konstatere under sin gennemgang af foreningens 2010-regnskab.
Dertil skal lægges, at der på alle niveauer i
klubben er blevet strammet betydeligt op
– og udvist større økonomisk ansvarlighed,
føjede Tina Berg Henriksen til.
- I har virkelig fået godt styr på udgiftssiden i de forskellige afdelinger – og har
været mere kritiske, inden I har kastet jer
ud i nye investeringer.
- På den baggrund synes jeg som kasserer
også, det er lækkert at kunne præsentere
sådan et regnskabsresultat.
- Likviditeten i klubben var ved at være
presset oven på det store underskud i 2009,
men nu har vi igen fået oparbejdet en
egenkapital på 341.022 kroner, og dét gør
at vi igen kan tage det hele en lille smule
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roligere, lød det anerkendende fra en lettet
HIF-kasserer.
I 2011 ser det som udgangspunkt ud til,
at der bliver noget større balance mellem
indtægter og udgifter. Fodboldafdelingen
budgetterer med et pænt overskud, mens
de øvrige afdelinger – med kassererens
ord – ”kører lige til stregen”, og samlet set
forventer Houlkær IF på den baggrund at
komme ud af 2011 med et plus på 58.000
kroner.
Nyvalgt kasserer sprang fra
Hvorvidt det så også kommer til at gå
sådan, bliver det op til en ny kasserer at
holde et vågent øje med.
Efter to år som ansvarlig for klubbens
pengesager valgte Tina Berg Henriksen at
trække sig på generalforsamlingen, men
hvem der skal afløse hende, er i skrivende
stund et ubesvaret spørgsmål.
HIF-bestyrelsen har længe været i gang
med at sondere markedet for potentielle
kasserer-emner i lokalområdet – og troede
også med sikkerhed, at operationen var
lykkedes.
En ny, velkvalificeret kandidat havde sagt
”Ja” – og blev med akklamation valgt på
generalforsamlingen, men allerede dagen
efter måtte den pågældende vende tilbage
til formand Henning Bruun-Schmidt og –
med stor beklagelse - meddele, at det af
”personlige, nytilstødte familiemæssige
årsager” alligevel ikke var muligt at påtage
sig opgaven.

HOULKÆR IDRÆTSFORENING
Dermed står Houlkær IF nu i en ny, akut
krisesituation. Medmindre det – i sidste
øjeblik - lykkes at fremskaffe en ny kandidat inden den ekstraordinære generalforsamling 31. marts, hvor det egentlig bare
var planen at bestyrelsen skulle konfirmere
gyldigheden af de nye vedtægter, som blev
vedtaget på den ordinære generalforsamling.
- Katastrofe er vel så meget sagt, men der
er ingen tvivl om, at det er en meget alvorlig situation, vi nu helt uventet er havnet i.
- Der skal slet og ret findes en ny kandidat
til kassererposten, og det er derfor nød-

vendigt, at alle igen går i tænkeboks, lyder
det fra en lettere rystet Henning BruunSchmidt.
Forhåbentlig er det lykkedes at finde
en løsning på problemet, når dette blad
kommer på gaden, men af produktionstekniske årsager har det desværre ikke været
muligt for redaktionen at følge sagen helt
til dørs.
Til gengæld skulle det gerne fremgå af
www.houlkaerportalen.dk, så snart kabalen
er gået op, og Houlkær IF igen har fundet
en ny ansvarlig for klubbens pengesager.

Hal-planer vendt på hovedet
Søndagsudflugt til Himmerland har fået initiativtagerne i Houlkær til at tænke i nye baner
Det skulle egentlig bare have været en hyggelig søndagsudflugt – men det endte med
at blive en køretur, der med ét slag kuldkastede alle hidtidige planer om en såkaldt
”lethal” i tilknytning til den eksisterende
hal i Houlkær.
En søndag først i januar drog en mindre
Houlkær-delegation af sted til Himmerland
for med egne øjne at besigtige den sejldugs-beklædte ”lethal” i Vegger, der lige
siden projektets ”fødsel” har været inspirationskilden for hal-planerne i Houlkær.
Lethallen i Vegger ses af Lokale og Anlægsfonden som eksponent for en ny generation af - uopvarmede - danske idrætshaller,
men dét førstehåndsindtryk, der mødte
gæsterne fra Houlkær, var – mildest talt –
temmelig trøstesløst.
- Dét, vi så, var en idrætshal, hvor gulvet i

vintermånederne må dækkes til med plastic
på grund af problemer med kondensvand.
En hal, hvor der ifølge Vegger-folkene kun
kan spilles badminton fra april til oktober. En hal, som er ugleset af naboerne på
grund af manglende lydisolering. Og en
hal, som udlejningsmæssigt slet ikke har
levet op til forventningerne.
- Alt i alt var det en deprimerende oplevelse, konstaterer HIF-formand Henning
Bruun-Schmidt og næstformand i Houlkær
Hallen, Ole Birch, på baggrund af besøget i
det himmerlandske.
Fornyet dialog med fond
Som et resultat af besøget i Vegger er alle
planer om en uopvarmet lethal i Houlkær
midlertidigt stillet i bero. For ikke at sige
endegyldigt droppet.
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I stedet er arbejdsgruppen bag det samlede
Houlkær Fælled-projekt nu i fuld gang
med at tænke nye tanker om, hvordan projektet kan realiseres.
Mikkel Åris fra arbejdsgruppen har i den
forbindelse været i fornyet kontakt med
Lokale og Anlægsfonden, som allerede i
starten af 2010 erklærede sig parat til at
skyde 2,5 mio. kr. i en kommende lethal i
Houlkær.
Og Lokale- og Anlægsfonden tog det i
første omgang pænt, da Mikkel Åris gav
udtryk for, at man i Houlkær under ingen
omstændigheder vil kunne leve med en
lethal som den i Vegger.
- Ja, konsulent Jørn Christoffersen nævnte
endda, at fonden selv har sat Cowi Consult i gang med at regne på, hvordan man
kan udforme en lethal, der tager højde for
de kondens-problemer, som de slås med i
Vegger, fortalte Mikkel Åris, da spørgsmålet
om det forestående Houlkær Fælled-projekt blev taget op i forbindelse med årets
generalforsamling i Houlkær IF.
Som medejer af Quattro Arkitekterne i
Viborg har Mikkel Åris selv haft et ingeniørfirma i Århus sat på opgaven, og ifølge
Mikkel Åris kan det teknisk set godt lade
sig gøre at bygge en sejldugsbeklædt lethal,
der også kan anvendes i vintermånederne.
- Det, vi opererer med, er en tre-lags-løsning kombineret med jordvarme, affugtning og ventilation. En sådan hal vil ifølge
vore beregninger kunne holde en minimumstemperatur på 15 grader – og der vil
først opstå problemer med kondens, hvis
der er ti graders frost udenfor, samtidig
med at der opholder sig 600 mennesker
inden for i hallen, forklarede Mikkel Åris på
HIF-generalforsamlingen.
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Interessenter samlet til møde
Visionerne om en delvist opvarmet lethal
i Houlkær skal efter planen fremlægges
for Lokale og Anlægsfonden på et møde
7. april, og her håber folkene bag Houlkær
Fælled-projektet at få et klarere billede af,
om der også vil være fondsmidler at hente
til en lethal i en forbedret udgave.
Omtrent sideløbende hermed var der 31.
marts indkaldt til et møde for alle de forskellige, lokale parter, der kan se frem til
at få glæde af Houlkær Fælled-projektet i
dets endelige udformning. Herunder bl. a.
Fritidsgården, som det er tanken at flytte
fra de nuværende, nedslidte lokaler ved Fristruphøjvej og ind i nyindrettede klub-faciliteter i forbindelse med Houlkær Hallen.
Det overordnede mål er fortsat at omdanne
den nuværende idrætshal til et fælles
aktivitetscenter for både unge og gamle i
lokalområdet, og selv om Houlkær Fælledprojektet her og nu ligger en smule underdrejet, så er optimismen – og troen på
idéen – fortsat usvækket hos HIF-formand
Henning Bruun-Schmidt.
- Alene dét at Lokale- og Anlægsfonden er
klar til at gå ind i en dialog om et revideret Houlkær Fælled-projekt, synes jeg da er
særdeles opmuntrende.
- Og jeg kan da heller ikke se andet, end
at Houlkærs status som ghettoområde på
en eller anden måde må kunne bidrage til
at muliggøre projektet indholdsmæssigt og
økonomisk, vurderer han.

HOULKÆR KIRKE

Arrangementer
Sogneeftermiddag
Torsdag den 14. april kl. 14.30
v/ Birthe Jensen, tidligere musiklærer ved Overlund Skole.
Når vi synger sange, som vi har haft med os hele livet, 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. Vel mødt - kaffe og kage kr. 20,-

Sogneaften
Sogneaften den 28. april kl. 19.30
v/ Poul Dahl og Thomas Frank.
” Danmark i krig ”
Danmark er en krigsførende nation. Men er det i grunden noget vi almindelige danskere går
og spekulerer over – altså lige bortset fra, når endnu en dansk soldat er blevet dræbt, eller
når en ny bog eller film problematiserer forholdene?
Den politiske uenighed er stor, når det kommer til, om den danske indsats kan forsvares, og
hvordan den eventuelt skal fortsætte. Men hvordan ser det hele ud fra henholdsvis en militær og en etisk synsvinkel? Poul Dahl vil beskrive krigens vilkår i det 21.århundrede. Hvad
er det egentlig, vi udsætter vore soldater, vort samfund og vor fjende for? Er det risikoen
værd? Er det militært forsvarligt?
Thomas Frank vil anlægge et etisk perspektiv: Hvornår og hvordan er det rimeligt at anvende
militær magt? Hvordan argumenteres der i dag for brugen af militær magt, og er argumenterne rimelige? Findes den retfærdige krig – i felten og set fra teologens skrivebord?
Poul Dahl er oberstløjtnant, tidligere chef for Jægerkorpset og for FN’s Vagtstyrke i Irak.
Han er en ivrig debattør, politisk aktiv og forfatter til flere bøger.
Thomas Frank er Domprovst og Ph.d i etik i forbindelse med brug af militær magt. Han er
tidligere befalingsmand ved militæret og har været udsendt som feltpræst til bl.a. Afghanistan.
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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.
Sidste gang inden sommerferien vil vi tage etiske spørgsmål som aktiv dødshjælp, stamcelleforskning og lignende op til debat.
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 har ens interesse.
Kommende dato: 3. maj kl. 14.00

Spaghettigudstjeneste
”Spaghettigudstjeneste” er en mini-gudstjeneste 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.
Kommende datoer:
13. april kl. 17.00 v/Karsten Høgild
18. maj kl. 17.00 v/Karsten Høgild – er det godt vejr denne dag, rykker vi udendørs. Vi
mødes i ”gryden” bag kirkens lokaler og holder gudstjeneste i det fri.
Vi håber på at se jer – børn, forældre, søskende og bedsteforældre – alle er velkomne!
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Rockgudstjeneste
Onsdag d. 13. april kl. 19.00 er der rockgudstjeneste i Houlkær kirke. Vi har inviteret et
band fra København - The ALTO - til at sætte stemningen med en mini-koncert som optakt
til gudstjenesten. The ALTO’s numre har været spillet på P3, så hav bare høje forventninger!
The ALTO spiller stemningsfuld rock med en melodisk kerne. Bandet er ikke bange for at
indrømme, at deres musik er mainstream - musik i øjenhøjde. Det giver så til gengæld plads
til indlevelse i de stemninger, hvert enkelt nummer skaber. Inspirationen kommer fra den
engelske electrorock, men med større fokus på det melodiske. Bandmedlemmernes historie
ligger i musikgenrer fra poppen til heavyrock.
Selve gudstjenesten byder på rytmiske salmer, prædikenen erstattes af dialog og kirkens
højtidelige sprog gøres mere nutidigt.
Målgruppen er unge fra 13+, men alle er naturligvis velkomne. Efter gudstjenesten er der
en forfriskning.

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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Konfirmation 2012
Som man har kunnet følge det i medierne, pågår der for øjeblikket forhandlinger mellem
byrådet og præsterne i Viborg om den tidsmæssige placering af konfirmationsforberedelsen.
Det er en af grundene til, at vi har besluttet at udskyde indskrivningen til konfirmation 2012
til efter sommerferien. Så ved vi der, hvordan det kommer til at tage sig ud. Læs derfor
nærmere i næste nummer af Houlkær nyt.
Karsten Høgild Lotte Martin Jensen

Planlægning af Åben Familie.
Torsdag den 14. april kl. 17.00 - lige efter sogneeftermiddagen - holder vi planlægningsmøde i Åben Familie.
Har du lyst til at være med i et hyggeligt arbejdsfællesskab, og kan du røre i en gryde,
dække borde eller bage en kage, er dette måske noget for dig? Vi har faktisk hårdt brug for
at få arbejdsstyrken udvidet, så opgaverne kan blive fordelt på flere hænder (og fødder.) Har
du lyst til at høre nærmere, er du velkommen til at ringe til Tove Kallestrup tlf: 2086 1158.
Efter mødet vil der være lidt aftensmad, så du kan gå direkte hjem og svinge benene op
efter en lang og dejlig eftermiddag.

Åben familie
Mødes hver anden fredag mellem kl. 18.30 og 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og de næste gange vil
det foregå den 15. april, den 29. april, den 13. maj samt den 27. maj og så fremdeles.
Hvis i vil køre med kirkebussen til og fra Houlkær Kirke, så husk tilmelding til sognemedhjælper Tove Kallestrups telefon: 20 86 11 58 senest på selve dagen inden kl. 12.00
Prisen for aftens mad er kr. 30,-

Åben Families udflugt
Søndag den 29. maj kl. 12.30
Nærmere program fås efter den 1. maj i kirkens våbenhus.
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Koncerter og musikarrangementer
lørdag den 16. april kl. 16.00
Kormusik til påske
Viborg Koret synger uddrag af den indianske messe ”Missa Criolla” af Ariel Ramírez samt
kormusik af bl.a. Elgar, Fauré og César Franck.
Solist: Jens Krogsgaard, tenor
Tirsdag den 24. maj kl. 17.00
Forårskoncert med Houlkær Kirkes Minikor.
De super-seje piger fra 3. klasse synger bl.a. nogle af Sigurds Barrets nye sange og andre
sjove forårssange. Koncerten varer en god halv times tid.
Onsdag den 15. juni kl. 19.30
Sommerkoncert med Houlkær Kirkes Minikor, Pigekor og Voksenkor.
Pigekoret præsenterer det program, som koret synger på korrejsen til Krakow i sommerferien.

Korfestival i Viborgs Kirker
Organisterne ved Viborgs Kirker har i fællesskab arrangeret en korfestival, som løber af stablen i det tidlige forår og afsluttes den 15. maj kl.16.00 med en koncert i Vestervang Kirke
for alle byens ungdomskor. Houlkær Kirkes Pigekor medvirker ved denne koncert. Se omtale
af hele korfestivalen på kirkens hjemmeside www.houlkaerkirke.dk

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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Houlkær kirkes tilbud til de helt små
Babysalmesang
Når man synger for og med sit barn, formidles følelser af nærvær, ømhed og glæde på
bedste vis. Disse følelser er et væsentligt grundlag for et barns udvikling, og er i det hele
taget livsnødvendigt for ethvert menneske at opleve uanset alder.
Kirkens Babysalmesang foregår hver mandag formiddag fra kl. 10.15
Læs mere på Houlkærportalen: www.houlkaerportalen.dk
Kontakt sognemedhjælper Tove Kallestrup på tlf: 20 86 11 58 eller mail til:
tove@houlkaerkirke.dk

Påskens Gudstjenester
Påsken er på mange måder kirkeårets højdepunkt – det er her dramaet for alvor udspiller sig. Ved at deltage ved påskens gudstjenester, kan du mærke lidt af dramaet.
Skærtorsdag aften mindes vi Jesu sidste måltid med disciplene. Vi dækker bord i kirken
og genoplever det jødiske påskemåltid med den nye tolkning, som Jesus gav det.
Langfredag handler det om Jesu henrettelse og død. Ved gudstjenesten er der ingen
prædiken – i stedet udtrykkes dramaet ved hjælp af korsang og læsninger fra Jesu
lidelseshistorie.
Påskedag og 2. påskedag handler det om Jesu opstandelses og sejr over døden.
Her er der normale gudstjenester med en lys og festlig stemning.
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Gudstjenester

HOULKÆR KIRKE

April

Søndag den 10. kl. 10.30
Karsten Høgild

Fredag den 20. kl. 10.30
St. Bededag
Lotte Martin Jensen

Søndag den 17. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 22. kl. 10.30
Karsten Høgild

Skærtorsdag den 21. kl. 19.30
Måltidsgudstjeneste
Karsten Høgild

Søndag den 29. kl. 10.30
Karsten Høgild

Langfredag den 22. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Juni

Søndag den 24. kl. 10.30
Påskedag
Karsten Høgild
Mandag den 25. kl. 10.30
2. Påskedag
Lotte Martin Jensen

Torsdag den 2. kl. 10.30
Kristi Himmelfart
Lotte Martin Jensen
Søndag den 5. kl. 10.30
Karsten Høgild
Søndag den 12. kl. 10.30
Pinsedag
Karsten Høgild

Maj

Mandag den 13. kl. 10.30
2. Pinsedag
Lotte Martin Jensen

Lørdag den 7.
kl. 9.30 Konfirmation
kl. 11.00 Konfirmation
Karsten Høgild

Søndag den 19. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 1. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 26. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 8. kl. 10.30
Konfirmation
Lotte Martin Jensen
Søndag den 15. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
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DET SKER...
13/4
13/4
14/4
14/4
15/4
16/4
28/4
29/4
29/4
3/5
13/5
15/5
18/5
24/5
27/5
27/5
29/5
15/6
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kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 18.30
kl. 16.00
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 18.30
kl. 14.00
kl. 18.30
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 10.30
kl. 18.30
kl. 12.30
kl. 19.30

Spaghettigudstjeneste
Ungdomsgudstjenste
Sangeftermiddag i kirken
Planlægning af Åben fam. Kirken
Åben fam. Kirken
Kormusik til påske
Sogneaften: Danmark i krig - Kirken.
Ønskekoncert efter morgensang - Kirken
Åben fam. Kirken
Studiekreds
Åben fam. Kirken
Vestervang Kirke, fælles Korfestival
Spaghettigudstjeneste
Forårskoncert med Kirkens mini-kor
Ønskekoncert efter morgensang - Kirken.
Åben fam. Kirken
Åben fam.´s Udflugt.
Sommerkoncert i Kirken.

