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Visionen om ”Houlkær Fælled” lever stadig 
i bedste velgående – men idéen om en sejl-
dugsbeklædt ”lethal” er én gang for alle 
vejet – og fundet for let.
Det er den aktuelle status for de ambitiøse 
planer om at bygge Houlkær Hallen om 
til et sprudlende aktivitetscenter for både 
unge og gamle i lokalområdet.
- Konceptet med en uopvarmet idrætshal - 
beklædt med sejldug - har i praksis vist sig 
ikke at fungere under danske himmelstrøg. 
Og selv om vi så fik hallen varmet op til f. 
eks. 15 grader – tror vi alligevel ikke på, vi 
vil kunne få hallen lejet ud i dét omfang, 
der er nødvendigt for, at driften kan hænge 
sammen.
- Derfor har vi nu endegyldigt droppet pla-
nerne om en lethal – og satser i stedet på 
en mere traditionel ”mini-hal”, opført i for-
længelse af de nuværende selskabslokaler i 
den sydlige ende af halkomplekset, forkla-
rer Ole Birch fra Houlkær Hallens bestyrelse.

En hal i trekvart størrelse
Betegnelsen ”mini-hal” dækker over, at den 
nye hal – efter planerne – ”kun” bliver tre-
kvart så stor som den nuværende Houlkær-
hal.
Den nye hal vil således ikke kunne bruges til 
at spille håndbold i. Derimod vil den være 
stor nok til at kunne rumme en basketball-
bane – eller tre badmintonbaner.
 – Og prisen vil stort set være den samme 
som for den oprindelige lethal. Netop fordi 
vi nu ”kun” snakker om en trekvart hal – 
og ikke en hal i fuld størrelse, fremhæver 

Hel hal skrumpet ind til en mini-hal
Til gengæld er ideen om en såkaldt ”lethal” i Houlkær nu fuldstændig droppet  

Ole Birch.
Den nye hal skal ikke bare fungere som 
træningsarena for den organiserede for-
eningsidræt – men også som fremtidig 
tumleplads for brugerne af Fritidsgården.
Som et centralt element i det samlede 
Houlkær Fælled-projekt flytter Fritidsgår-
den fra de nuværende nedslidte rammer 
ved Fristruphøjvej og ind i det kommende 
aktivitetscenter ved hallen. 
- Og grundprincippet er, at alle faciliteter 
skal være tilgængelige for alle, pointerer 
Ole Birch.
Et andet væsentligt element i byggepla-
nerne er, at nybyggeriet i sydenden af den 
nuværende Houlkær Hal skal være med 
til at bringe hallen ”op i niveau”, så man 
i fremtiden kan sidde over en kop kaffe i 
cafeteriet og følge børnenes fysiske udfol-
delser på fodboldbanerne. 

Håber stadig på fondsstøtte
Oprindelig var det Lokale- og Anlægsfon-
den, der lancerede idéen om en lethal i 
Houlkær. 
Lokale- og Anlægsfonden vil gerne være 
med til at bryde med den gængse opfat-
telse af, hvordan en dansk idrætshal ser ud, 
og bl. a. derfor var fonden også parat til 
at støtte opførelsen af en sejldugsbeklædt 
lethal i Houlkær med helt op til 2,5 mio. 
kroner.
Hvordan fonden stiller sig nu, efter at ini-
tiativtagerne i Houlkær har besluttet sig for 
en anden – og mere traditionel – bygnings-
mæssig løsning, er fortsat ikke afklaret.
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- Men vi har for nylig holdt et nyt møde 
med Lokale- og Anlægsfondens konsu-
lent på området – og vores vurdering er, 
at fonden nok stadig vil være parat til at 
støtte Houlkær Fælled-projektet i et eller 
andet omfang, bemærker Ole Birch.
Som supplement til den forventede støtte 
fra Lokale- og Anlægsfonden håber initia-
tivtagerne i Houlkær at kunne hente støtte 
til byggeriet ad forskellige andre kanaler. 
Bl. a. med henvisning til Houlkærs nye – 
ufrivillige – status som ghettoområde.
Og dertil skal så lægges de tilskudskroner, 
som allerede er bevilget fra kommunalt 
hold. 

Tidligst i 2012 
I kommunens anlægsbudget for 2012 er 
der konkret afsat 3 mio. kroner til at flytte 
Fritidsgården fra de nuværende rammer – 
og til nye lokaler i forbindelse med Houl-
kær Hallen. 
Desuden har kommunen sagt god for, at 
arbejdsgruppen bag Houlkær Fælled-pla-

nerne også vil kunne disponere over de 
penge, som Boligselskabet Viborg har givet 
forhåndstilsagn om at betale for at over-
tage Fritidsgårdens nuværende tilholds-
sted.
En afgørende forudsætning for, at Bolig-
selskabet vil overtage Fritidsgården, er 
imidlertid, at der forinden – via en lokal-
plan – er givet grønt lys for, at arealet kan 
anvendes til boligbyggeri.
Udarbejdelsen af lokalplaner er traditionelt 
ikke noget, der klares i en håndevending, 
og derfor er det nok heller ikke realistisk, 
at om- og udbygningen af den nuværende 
Houlkær Hal kommer i gang før tidligst i 
starten af 2012, erkender Ole Birch.
I mellemtiden arbejder arbejdsgruppen bag 
Houlkær Fælled-planerne trøstigt videre 
med udformningen af det endelige bygge-
projekt. Kyndigt anført af Mikkel Åris, der 
udover at være arkitekt – også er næstfor-
mand i Houlkær IF og formand for klub-
bens basketball-afdeling. 

Swing dig glad!
Det swinger, rock’er og ruller hver torsdag på skolen i Overlund.

Kom og vær med ung som gammel, dreng, pige, mand, kvinde, par, alene 
eller med ven/veninde.
Der er dømt danseglæde, fysisk udfoldelse og socialt samvær
Kom og Dans Viborg starter sæsonen op med to gratis intro-kurser på Overlund Skole, 
i Viborg. 
1. gang torsdag den 18. august fra kl. 19-21.00
2. gang torsdag den  25. august fra kl. 19-21.00
Husk vandflaske, let tøj og flade sko

 Se mere på www.komogdansviborg.dk
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Drømmescenariet er stadig en korrejse til 
Grønland på et eller andet tidspunkt.
- Men når vi nu ikke har råd til at rejse 
næsten til Nordpolen i denne omgang - 
så rejser vi da bare til ”Sydpolen” i stedet, 
bemærker dirigent Jens Chr. Hansen med 
et glimt i øjet.
Helt præcist er det Krakow i Polen, der er 
rejsemålet, når Houlkær Kirkes pigekor i 
næste måned drager af sted på sin hidtil 
længste korrejse.

Pigekor indtager Krakow
1. juli sætter Houlkær Kirkes pigekor kurs mod Polen, anført af dirigent Jens Chr. Hansen

Her skal koret bl. a. medvirke ved søn-
dagsgudstjenesten i den lokale evangelisk-
lutherske kirke, og i alt er det planen, at 
de sangglade Houlkær-piger skal give fire 
koncerter i forbindelse med Polen-ophol-
det.
Kontakten til polakkerne er blevet skabt via 
et familiemedlem til en tidligere organist 
i Søndermarkskirken, og et rejsebureau i 
Aalborg har hjulpet med den praktiske til-
rettelæggelse af turen, som kommer til at 

Houlkær Kirkes pigekor skal i alt give fire koncerter under opholdet i Krakow. Besætningen 
i Polen vil dog ikke være helt den samme som på dette ”officielle” kor-foto. 
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strække sig fra 1. til 7. juli.
Det musikalske repertoire, som koret drager 
udenlands med, er i det store og hele det 
samme, som hjemmepublikummet i Houl-
kær kunne opleve, da pigekoret gav som-
merkoncert i Houlkær Kirke 15. juni.
- Vi synger mest på dansk men også lidt 
på engelsk og latin. Derimod kaster vi os 
ikke ud i at synge på polsk, fastslår Jens 
Chr. Hansen.

Positiv udvikling
Som forholdsvis nyansat organist i Houlkær 
Kirke er det i høj grad hans fortjeneste, at 
kirkens pigekor i dag har nået et niveau, 
hvor det overhovedet er realistisk at speku-
lere i udenlandsrejser.

På et tidspunkt inden Jens Chr. Hansen 
tiltrådte, var ”koret” skrumpet ind til et 
mini-ensemble bestående af blot tre, ved-
holdende korsangere, men siden 2007/2008 
er det støt og roligt gået fremad, og i dag 
tæller Houlkær Kirkes pigekor 15-16 fuld-
befarne korsangere.
Dertil kommer en håndfuld senior-kormed-
lemmer, som koret stadig trækker på fra tid 
til anden – og så de tre ”maskotter”: Sofie, 
Signe og Julie på hhv. ni, ti og 11 år.
- De tre er stadig for unge til at komme 
med på turen til Polen, men synger ellers 
med på lige vilkår, selv om koret egentlig 
kun er beregnet for piger fra 6. klasse og 
opefter.

Pigekoret øver fast onsdag eftermiddag, og kan – ved fuld styrke - lige akkurat klemme sig 
sammen på Jens Chr. Hansens organistkontor. Lige præcis da Houlkær Nyt kiggede forbi en 
eftermiddag i maj, var koret dog uheldigvis hårdt ramt af afbud. 
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- Senest var de med, da vi i maj gav koncert 
i Vestervang Kirke sammen med Viborgs 
fire øvrige kirke-ungdomskor, fortæller 
Jens Chr. Hansen. 

Både en hobby - og et job
Netop de større kor-arrangementer i sæso-
nens løb er ifølge Andrea fra pigekoret 
noget af dét, som er med til at gøre det 
attraktivt at være med i Houlkær Kirkes 
pigekor.
- Det er altid spændende at møde andre 
korsangere og stifte bekendtskab med nye 
dirigenter.  
- Men selvfølgelig kan der da også være 
søndage, hvor man måske har været til fest 
om lørdagen, og hvor dét at synge i kir-
kekor i højere grad er at betragte som et 
hvilket som helst andet fritidsjob, bemær-
ker hun.
Omvendt er det også i de situationer, at 
sammenholdet i kirkekoret for alvor bliver 
sat på prøve.
Når det i forvejen kun er et ”halvt” kor, der 
medvirker i søndagsgudstjenesten, er det 
ganske enkelt nødvendigt, at alle møder 
frem og bakker hinanden op - og det er 
formentlig også en af hemmelighederne 
bag den stærke ”holdånd”, der gennem 
årene er opstået mellem korsangerne.
- På den led er der nok i virkeligheden ikke 
den store forskel på at spille fodbold – eller 
synge i kirkekor. Jeg er primært med i kir-
kekoret, fordi jeg elsker at synge – men 
sammenholdet betyder også rigtig meget,  
betoner Kathrine - en anden af de efter-
hånden ”garvede” kræfter i Houlkær Kirkes 
pigekor.
Korsangerne betaler selv 2000 kroner hver 
for at komme med til Krakow. Resten af 

pengene til turen er kommet ind ad for-
skellige kanaler – i form af bl. a. tilskud og 
koncertindtægter. 
Én gang tidligere har Houlkær Kirkes pige-
kor gjort sig bemærket uden for landets 
grænser.
Dengang  – i sensommeren 2009 – gik 
turen blot et lille smut over Kattegat til 
Göteborg.
Sammenlignet med dét må en korrejse til 
Krakow alt andet lige være at betragte som 
et trin op ad stigen, så hvem ved…….
Næste gang er det måske vitterligt ”Grøn-
land”, der står på bagagemærkerne, når 
Houlkær Kirkes pigekor tager af sted på 
sommerturné….

Sofie, Signe og Julie på hhv. ni, ti og 11 
år er pigekorets officielle ”maskotter”. De 
tre piger er egentlig for unge til at være 
med, men er alligevel så dygtige, at de har 
fået lov til at være med til prøverne – og 
en række af korets koncert-arrangementer. 
Dog ikke sommerens kor-rejse til Krakow…. 
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Ny formand for Houlkærhallen
På tærsklen til den måske mest spændende 
periode i hallens godt 20 år lange historie, 
står den selvejende institution, SI Houlkær-
hallen, over for et formandsskifte.
Så meget ligger fast oven på Houlkærhal-
lens ordinære repræsentantskabsmøde 17. 
maj. Den hidtidige formand, Einer Kløjga-
ard Jensen, havde på forhånd meddelt, at 
han ikke ønskede genvalg til halbestyrelsen, 
og det bliver således ikke ham, der kommer 
til at stå i spidsen for de kommende års 
bestræbelser på at omdanne Houlkærhal-
len fra en traditionel idrætshal til et aktivi-

tetscenter for hele lokalområdet. 
I hans sted blev Majbritt Clausen nyvalgt 
til halbestyrelsen, mens Ole Birch og Jens 
Johansen blev genvalgt for hhv. en et-årig 
og en to-årig periode.
Foruden de tre nævnte består den ”nye” 
bestyrelse for Houlkærhallen af Henrik 
Laustsen og Tonie Holmberg.
De fem har endnu ikke officielt fordelt 
posterne mellem sig, men det ligger mere 
eller mindre i kortene, at det nok bliver 
Jens Johansen, der kommer til at afløse 
Einer Kløjgaard Jensen på formandsposten.

Hjertestarter på vej i hallen
Hvis uheldet skulle være ude, og trænings-
makkeren pludselig dejser om på badmin-
tonbanen, eller gemalen får et slagtilfælde 
under havearbejdet, er det – alt andet lige 
- betryggende at vide, at der er en hjer-
testarter i nærheden. Og dét vil der inden 
længe være i Houlkærhallen.
Kommunens brandinspektør har uopfordret 
kontaktet hallen med et tilbud om en hjer-

testarter – og et  introduktionskursus for 
frivillige, der gerne vil lære at betjene det 
nye førstehjælpsudstyr.
Tilbuddet blev omtalt i forbindelse med 
hallens ordinære repræsentantskabsmøde 
17. maj, og der var på repræsentantskabs-
mødet bred enighed om at tage imod 
”gaven”, som der forhåbentlig aldrig bliver 
brug for.

Nyt – supersejt – børnekor i kirken
11 humørfyldte piger fra Houlkærskolens 3. 
klasser har fundet sammen i et nyt børne-
kor i Houlkær Kirke.
Koret optrådte første gang i forbindelse 
med fastelavnsgudstjenesten, hvor de 

sangglade piger gjorde stor lykke – og så 
sent som 24. maj gav koret forårskoncert 
i kirken. Her fortolkede de unge sangere 
bl. a. en buket af Sigurd Barrets populære 
bibelhistoriske sange.
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Ku’ det ikke være sjovt at samle et kæmpe-
stort, multietnisk kor på torvet i Houlkær-
centeret  – og én gang for alle få signaleret 
for omverdenen, at i Houlkær synes vi ikke, 
vi bor i en ghetto?
Jens Chr. Hansen, organist i Houlkær Kirke, 
og Kirsten Mahler, nystartet leder af Den 
Internationale Højskole i Houlkær, har i det 
mindste besluttet sig for at gøre forsøget.
Tre mandage i august inviterer duoen til 
korprøve i gymnastiksalen på Viborg Gym-
nasium og HF – afsluttende med en kon-
cert på Houlkær Torv fredag 26. august i 
forbindelse med Houlkær Festuge.
Idéen lanceres under den dobbelttydige 
overskrift ”Get2gether”. 
Heri ligger, at kor-event’en både kan være 
en kærkommen lejlighed til at møde nye, 
musikalske venner i lokalområdet – men 
også en slags stilfærdig kommentar til 
Socialministeriets uforståelige udpegning 
af Houlkær som ghetto-område.
- Inspirationen er hentet fra Danmarks 
Radios udsendelsesrække om Vollsmose-
koret. 
- Jeg blev simpelthen så misundelig på 
dirigent Frans Rasmussen og hans arbejde 
med beboerne i Vollsmose, og på den bag-
grund opstod idéen om at forsøge noget 
tilsvarende i Houlkær, forklarer en spændt 
Jens Chr. Hansen.
Planen er, at det til lejligheden sammen-
satte folkekor i Houlkær skal synge i alt 
fire sange, der passer til sensommeren og 
festugestemningen: ”You’ve got a friend”, 

Spændende nye festuge-initiativer
Kæmpekor på torvet og fredagsfest i hallen er bare to af nyhederne i 2011  

”Tears in Heaven”, ”Sensommervise” og 
”Septembers Himmel”.
Initiativtagernes ambition er, at koret under 
alle omstændigheder skal være Houlkærs 
største kor til dato, men præcis hvor mange 
korsangere, det vil lykkes at samle – det 
kan kun tiden vise.
- Vi håber naturligvis, at mange i Houlkær 
kan se idéen i ”Get2gether”-projektet – og 
synes, det kan være sjovt at være med. Og 
personligt ser jeg da i hvert fald frem til en 
musikalsk kæmpeoplevelse, erklærer Jens 
Chr. Hansen.
Datoer og klokkeslet for korprøverne frem-
går af ”annoncen”, som optræder i direkte 
forlængelse af denne artikel.

Festugen flyttet
Næsten uanset slutresultatet må 
”Get2gether”-projektet på forhånd beteg-
nes som den måske mest spændende 
nyskabelse i årets festuge-program. 
Det vil sige: Den største nyhed er vel i vir-
keligheden, at festugen i år er flyttet fra 
forsommeren til sensommeren.
Houlkær-løbet ”tyvstartede” i fjor ved at 
flytte løbsdatoen fra maj til august, og i 
2011 har resten af festugen – så at sige – 
valgt at gøre motionsløberne følgeskab.
Ved at forlægge starttidspunktet til efter 
sommerferien – mere præcist til torsdag 
25. august - undgår Houlkær-løbet bl. a. 
at komme i karambolage med Søndersø-
løbet.
Det var i fjor en medvirkende årsag til, at 
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løbsarrangør Jacob Flintholm kunne samle 
675 løbere til start ved Houlkær Hallen, og 
også i år tegner Houlkær-løbet – isoleret 
set – til at blive festugens ubetinget største 
tilløbsstykke.
- Konceptet vil i store træk være det samme 
som sidste år. Det vil sige, at løbet afvikles 
på en cirka 3 kilometer lang rundstrækning 
ved Houlkær Hallen, hvor der aftenen igen-
nem vil være musik og forskellige andre 
aktiviteter i forbindelse med løbet.

- Allerede i år udvider vi antallet af boder 
i start- og målområdet i forhold til 2010, 
men de mere gennemgribende ændringer 
må vente til næste år, hvor jeg ikke læn-
gere har forpligtelser på Houlkærskolen, og 
derfor helt og holdent kan koncentrere mig 
om mit arbejde i Houlkær Hallen.
- Til den tid har jeg så til gengæld også en 
hel masse nye ideer og initiativer i ærmet, 
bebuder Jacob Flintholm. 

Houlkær-løbet tegner også i år til at blive det ubetinget største tilløbsstykke i forbindelse 
med Houlkær Festuge. I 2010 stillede 675 løbere til start, og et nogenlunde tilsvarende 
deltagerantal håber løbsarrangør Jacob Flintholm at nå op på, når dette års Houlkær-løb 
skydes i gang torsdag 25. august.
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Optræk til halfest
Også fredag aften vil festugen i år komme 
til at sætte sit præg på aktiviteten i Houl-
kær Hallen. Hvis det i øvrigt går, som den 
nye aktivitetsmedarbejder i hallen håber.
I samråd med halbestyrelsen pusler Jacob 
Flintholm med at arrangere, hvad der 
måske på sigt kan udvikle sig til en egentlig 
halfest for hele lokalområdet.
- I første omgang lægger vi beskedent ud 
med en fællesspisning og lidt musik til. 
Men håbet er da, at arrangementet med 
tiden kan udvikle sig til en decideret byfest 
med hallen som samlingspunkt.
- Dét, tror jeg, kunne være en rigtig god 
ting. Både for idrætsforeningen – og for 
lokalsamfundet som helhed, bemærker 
Jacob Flintholm.
Generelt er programmet for Houlkær Fest-
uge 2011 endnu en smule ”løst i fugerne”. 
Det ligger fast, at festugen åbner tirsdag 
23. august og slutter lørdag 27. august, 
men den præcise tidsplan for aktiviteterne 
er endnu langt fra på plads.
- Planlægningen er i fuld gang, men først 
i starten af august regner vi med at have 
det færdige program helt klar. Program-
met vil til den tid blive annonceret i form 
af plakater og flyers – og via www.houl-
kaerportalen.dk, oplyser bibliotekar Kirsten 
Nørgaard, som sammen med beboerrådgi-
ver Tonie Holmberg, Boligselskabet Viborg, 
og sognemedhjælper Tove Kallestrup, 
Houlkær Kirke, udgør festugens organisa-
toriske ”inderkreds”.

Klar til at vise flaget
Mange af de traditionelle festuge-aktører 
har dog allerede meddelt, at de også i år 
er klar til at vise flaget i forbindelse med 
festugen.
Biblioteket vil igen tilbyde ”godnathisto-
rier” for de mindste og er også allerede 
begyndt at samle sammen til en ny ”bog-
byttedag” lørdag 27. august.
Anette Kløjgaard er påny klar til at stå i 
spidsen for festugens ”Parasolsalg” på 
torvet i Houlkær-centeret.
Børnehaven ”Unoden” satser igen i år på at 
invitere til ”Godnat Jam i nattøj” – ligesom 
institutionen gerne  gæsteoptræder med 
sang og musik i kirken og på ”Kildehaven”.
De lokale line dancere er friske på at give 
en ny opvisning i forbindelse med festugen 
– og det samme gælder ”Kom og Dans”-
danserne fra Overlund.
Og Viborg Gymnasium og HF har allerede 
lovet at stille med en flok musikhold under 
ledelse af en af gymnasiets musiklærere.
Derudover er Houlkær Kirke som sæd-
vanligt også på banen med en hel stribe 
af festuge-arrangementer, og dertil skal 
lægges en lang række andre interessenter, 
som endnu ikke har givet endeligt tilsagn – 
men som stadig overvejer, hvad de evt. kan 
bidrage med af festlige indslag i slutningen 
af august.
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get2gether
Kom og syng sammen i Houlkærs største kor, 
og vær med til koncert i Houlkær Festuge! 

Alle beboere i Houlkær kan være med, unge og gamle, drenge og piger. 
Tag din nabo under armen og få en kæmpeoplevelse!

Den internationale familiehøjskole / Viborg Boligselskab med 
Kirsten Mahler som koordinator er arrangør, og organist Jens Chr. Hansen 
instruerer og dirigerer. 

Vi skal synge kendte sange på engelsk og dansk, som passer til sensommeren 
og festugestemningen: 
You’ve got a Friend
Tears in Heaven
Sensommervise
Septembers himmel. 

Vi øver 3 mandage: den 8., 15. og 22. august kl. 17 – 18.30 og holder 
generalprøve med band tirsdag den 23. august kl. 17.

Koncerten holder vi på Houlkær Torv fredag den 26. august kl. 16.

Forhåndstilmelding er ikke nødvendig, mød op i gymnastiksalen på 
Viborg Gymnasium til den første prøve mandag den 8. august. 
Sangene udleveres på stedet. 
Medbring selv kaffe/drikkevarer til pausen.

For yderligere oplysninger:
Ring eller sms til 
Kirsten  tlf. 6120 4452 
Jens Chr.  tlf. 3031 3153
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Den Internationale Højskoles madklub 
”Smag min mad” er kommet godt fra start.
Første fællesspisning i den nye madklub 
i Houlkær løb af stabelen tirsdag 10. maj 
med familien Krasniqi fra Kosovo-Albanien 
som værter og kokke.
Vi mødtes i Aktivitetshuset ved Houlkær 
Kirke kl. 12. Fetha og Bahrije havde i for-
vejen købt ind – og så gik de ellers i gang 
med at snitte, hakke, brune og bage. Sam-
tidig kørte jeg ud til nærmeste grøftekant 
og plukkede skærmliljer, syrener og lupiner, 
som kom til at pynte og dufte på det vel-
dækkede bord.
Ved fire-tiden var det tid til en velfortjent 
kop kaffe, inden vi gik i gang igen. Enige 
om, at det bare er hyggeligt at gå og lave 
mad sammen til så mange mennesker. 

En ubetinget succes
International madklub i Houlkær er kommet godt fra start

De øvrige medlemmer af madklubben 
begyndte så småt at dukke op som planlagt 
ved 18-tiden: 35 voksne og børn fra bl. a. 
Sri Lanka, Afghanistan og Somalia.
Alle var glade og forventningsfulde og nød 
højlydt den skønne, veltilberedte, Kosovo-
albanske buffet. Særlig skal nævnes fami-
liens egnsret, pit’e, som var en ubetinget 
succes. Opskrift og bagetricks blev et for-
nøjeligt samtaleemne aftenen igennem.  
Da alle var dejligt mætte, snakkede vi lidt 
botanik om grøftekantsblomsterne, og 
slutteligt sang vi - med stor hjælp fra bør-
nene – ”Jeg er så glad for min cykel”.
Som koordinator vil jeg hermed gerne sige 
alle ”Tak” for en rigtig dejlig aften. 

Kirsten Mahler

I alt 35 voksne og børn fra bl. a. Sri Lanka, 
Afghanistan og Somalia dukkede op til den 
første sammenkomst i Houlkærs nye, inter-
nationale madklub ”Smag min mad”.

Første ”gæstekokke” i den nye, internatio-
nale madklub i Houlkær var familien Kras-
niqi fra Kosovo-Albanien. Familien diskede 
op med en lækker Kosovo-albansk buffet.
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Kære alle beboere i Houlkær, 
- tag din nabo, datter, faster, eller kæreste under armen, 

og kom til en hyggelig eftermiddag.

Lørdag d. 18 juni vil den ”Internationale familiehøjskole” 
gerne invitere dig til en uhøjtidelig sommerfest, i Amfi teateret 

(det grønne område lige bag ved aktivitets huset) 
fra kl. 14.00 til 18.00.

Vi skal bage snobrød.
Synge.

Lege gamle danske lege.
The Twin Brotherz kommer og underholder for os

Du skal blot medbringe dit gode sommerhumør, 
et tæppe at sidde på, samt en kurv med det indhold 

du ønsker at nyde, i de timer vi er sammen.

Glæder mig til at se jer 

Kærlig hilsen 
Kirsten Mahler.
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Der må være mange andre end mig der har 
følt et savn, efter at Eske Litle opklarede 
sin sidste sag, hvorefter han gik af som 
byfoged i 1300-tallets Assens. Heldigvis er 
seriens forfatter Martin Jensen gået i gang 
med en ny historisk krimiserie med hoved-
personerne Winston, Halfdan og Alfilda. 
Serien foregår i vikingetidens England, og 
der er indtil videre kommet 2 bind: Kon-
gens hunde og Edbryder. Kongen er Knud 
den Store, konge i Danmark, som har ero-
bret en del af England. Han må hele tiden 
tænke på at konsolidere sin magt, da de 
undertvungne saksiske stormænd ikke 
nødvendigvis bliver ved med at være loyale 
overfor ham. 
Winston er illuminator (= illustrator af 
håndskrifter), og en meget dygtig én af 
slagsen, så han vælge og vrage mellem 
opgaver i klostrene. Halfdan er som navnet 
siger halvt sakser og halvt daner (nej, det er 
ikke helt det samme som dansker – indvan-
dringen til England foregik i to tempi, så 
der var allerede danere i England, da Knud 
den Store kom med sin danske hær.) Stor-
mandssønnen Halfdan hører til taberne, 
da hans far og bror blev dræbt og fami-
lien mistede sit gods. Halfdan bliver med-
hjælper for Winston, og sammen bliver de 
i Kongens hunde engageret af kongen til 
at opklare et mord på en saksisk stormand. 
De skal ikke bare finde løsningen på mord-
gåden men også helst en politisk korrekt 
løsning. Det lykkes godt nok til at de bliver 
belønnet med guld, men desværre for Half-
dan ikke med det gods, som han har ønsket 
sig. 

Winston bliver kæreste med krokonen 
Alfilda, og han har i modsætning til Half-
dan ikke travlt med at komme videre til 
nye opgaver. I Edbryder afviser han i første 
omgang en illuminationsopgave i et kloster 
oppe nordpå, da han ikke har lyst til at for-
lade Alfilda.  Men det får han nu ikke lov 
til at bestemme selv, da kongen har brug 
for hans hjælp til at finde ud af, om én af 
stormændene pønser på oprør. I klosteret 
bliver en munk fundet myrdet foran alte-
ret.  Hvorfor mon, og hvad var munkens 
baggrund før han blev munk? Winston og 
Halfdan får nok at gøre med opklaringen. 
De får hjælp af Alfilda, som har solgt kroen 
- når Winston ikke kan blive hos hende, 
må hun jo komme til ham. Også Halfdan 
er glad for piger, og det kommer ham til 
gavn, når han skal interviewe dem i forbin-
delse med opklaringen.
Jeg glæder mig til de næste bind i serien.

En krimiserie med en kvindelig retsmedici-
ner som hovedperson – så kan man næsten 
kun tænke på Patricia Cornwalls serie med 
Kay Scarpetta som hovedperson.  Og dog – 
der er andre muligheder. 
I stedet for USA i 1990’erne og frem kan 
man tage tilbage til 1890’ernes Frankrig 
og læse Lene Kaaberbøls roman Kada-
verdoktoren, om den uge pige Madeleine 
Karno. Madeleines far er retsmediciner og 
Madeleine synes det er noget mere interes-
sant at assistere ham end at beskæftige sig 
med det, som pæne unge piger på hendes 
alder ellers beskæftiger sig med. Heldigvis 
for hende er hendes far forholdsvis for-

Anmeldelser
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domsfri og desuden handicappet af en 
brækket ben, så han får brug for sin dat-
ters hjælp. Ikke mindst fordi en ung piges 
mystiske dødsfald kræver besøg på det klo-
ster, hvor pigen gik i skole – og mænd har 
ikke adgang til klosteret.  Madeleine higer 
og søger efter viden, og hun er helt mis-
undelig på pigerne på klosterskolen. Det 
er nemlig en god skole, hvor man faktisk 
lærer noget. Man læser i bøgerne, i stedet 
for at balancere med dem på hovedet for 
at få en pæn holdning! Kan en ung kvinde 
overhovedet få et godt liv uden at blive 
gift, og kan hun få en karriere, hvis hun er 
gift? Der bliver lagt op til en mulig løsning 
på dette problem, da Madeleine møder en 
videnskabsmand, som hendes far konsulte-
rer i forbindelse med drabssagen.

Men nu til noget helt andet.  David Nicho-
lls: Samme dag næste år er hverken en 
historisk roman eller en krimi. Edinburgh, 
den 15. juli 1988.  Emma og Dexter har 
lige bestået deres eksamen, og efter en våd 
eksamensfest vågner de næste morgen i 
Emmas seng. Lidt akavet, for hvor meget er 
der egentlig sket, og skal de være kærester 
eller venner? Nok nærmest det sidste, bliver 

de enige om, i hvert fald i første omgang.  
De to er meget forskellige. Dexter kommer 
fra en velhavende familie. Han tager ikke 
tingene så tungt og vil gerne nyde livet. 
Han begynder med at tage et sabbatår 
hvor han skal ud og rejse. Bagefter skal 
det være noget med medier, og det lykkes 
ham at blive studievært ved en tv-station. 
Han har et afslappet forhold til sprut og 
stoffer. Emma er noget mere seriøs. Hun 
går med en lille forfatter i maven, men har 
svært ved at slå igennem. Et restaurantjob 
er kun en nødløsning for at tjene til føden, 
men da hun kommer i gang med et job 
som lærer, begynder hun at finde sig selv. 
I løbet af de næste 20 år møder vi Emma 
og Dexter på den samme dag, den 15. juli, 
og får en slags punktnedslag i deres liv. Vi 
følger dem i deres op- og nedture, både 
karrieremæssigt og i deres skiftende par-
forhold. Indbyrdes er de mest venner, ind 
imellem næsten-kærester, og man kan ikke 
lade være med at spekulere på, om det er 
meningen at de skal have hinanden eller 
??? Til sidst tager romanen en overra-
skende drejning, som ikke skal afsløres her.

Grethe Kvist
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Sidste skoledag før sommerferien er 
den 24. juni 2011. Alle klasser møder kl. 
8.15-11.00. De to første timer foregår i 
klassen eller klyngen.
Der er fællestime i Houlkærhallen kl. 
10.10 –11.00.
SFO har åbent som normalt om morgenen 
og herefter åbent fra kl. 11.00-13.00.

Første skoledag efter ferien er mandag 
den 15. august 2011. Her mødes til 
normal skoletid kl. 8.15.
Kl. 9.15 – 9.45 er der fællestime i Houl-
kærhallen.
De nye børnehaveklasser møder kl. 
10.15-11.45 i Myretuen.
SFO har åbent som normalt.

Skolens kontor har åbent i uge 26 fra kl. 
9.00-14.00.
Kontoret åbner igen mandag den 8. august 
2011 kl. 9.00. Resten af ugen holder kon-
toret åbent fra kl. 9.00-14.00.

SFO har ferielukket i ugerne 28, 29, 30.

Skoleåret 2010-2011 går på hæld. Den 
seneste tid har vi været i gang med plan-
lægningen af det kommende skoleår.
De skriftlige prøver for 9. årgang er vel-
overstået, og i uge 18 går vi i gang med 
de mundtlige prøver på 9. årgang. Der er 
dannet hold for de kommende elever til 
0. årgang (børnehaveklasser). Budget for 
kommende skoleår er udarbejdet og god-
kendt af bestyrelsen.

Nyt fra skolen
I kommende skoleår iværksættes ”Coopera-
tive Learning” på mellemtrinnet. Der er tale 
om en ny undervisningsform, som i højere 
grad aktiverer eleverne i undervisningen. 
På 7. årgang afprøves en ny organisations-
form, som bygger mere på holddannelse 
afhængig af de emner/fag, der arbejdes 
med.

Personalemæssigt har vi ansat 3 nye lærere. 
1 lærer fastansættes, og de 2 øvrige lærere 
ansættes i barselsvikariater.

Skolebestyrelsen har for nylig afholdt et 
forældremøde, hvor alle forældre var 
inviteret. Målet med mødet var, at give 
bestyrelsen et indtryk af, hvad forældrene 
ønsker, at bestyrelsen skal arbejde med det 
kommende år.
Bestyrelsen skal på det næste bestyrelses-
møde bearbejde de afgivne svar.

En musical har set dagens lys. 4. og 5.årg. 
opførte musicalen ”Vogteren” ved 4 meget 
velbesøgte forestillinger. 

Jeg vil også i kommende udgaver af Houl-
kær Nyt berette om, hvad der sker på
skolen. Jeg kan også henvise til skolens 
hjemmeside, som jævnligt opdateres.

Ole Birch
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Den officielle ambition var 100 fremmødte 
– men arrangørerne kunne i realiteten lige 
så vel have risikeret, at der ikke var kommet 
et øje.
Set i dét lys var det snarere en opmuntring 
end en skuffelse, at det 10. maj lykke-
des skolebestyrelsen på Houlkærskolen at 
samle cirka 60 engagerede forældre til en 
livlig snak om visioner og fremtidige fokus-
områder, vurderer skolebestyrelsesmedlem 
Birgit Harring.
- Mig bekendt er det første gang, skolebe-
styrelsen på Houlkærskolen på den måde 
har taget hele forældrekredsen med på råd 
– og givet forældrene lejlighed til at komme 
med input til skolebestyrelsens arbejde.
- Derfor var vi naturligvis også en smule 
nervøse for, hvordan det ville spænde af, 
men overordnet må jeg sige, at det var en 
positiv oplevelse.
- Snakken gik livligt ved bordene, og der 
var generelt en rigtig god stemning, kon-
staterer hun.

Fire fokusområder
En række af de diskussioner, forældrene 
blev kastet ud i på mødet 10. maj, har sko-
lebestyrelsen på Houlkærskolen allerede 
været igennem.
Oven på skolebestyrelsesvalget i fjor har 
skolebestyrelsen brugt en pæn del af skole-
året 2010/2011 på at diskutere sig frem til 
en række indsatsområder, som der - efter 
bestyrelsens opfattelse - bør være særlig 
fokus på i de kommende år.

Livlig debat om skolevisioner
60 engagerede forældre tog imod skolebestyrelsens invitation til dialogmøde 10. maj

Resultatet er blevet en liste med fire over-
ordnede fokusområder: it, inklusion, den 
internationale dimension og en indsats 
over for de fagligt stærke elever.
- Det er de områder, som vi i skolebestyrel-
sen er blevet enige om at prioritere. Men er 
det også de områder, som forældrene anser 
for de væsentligste? 
- Det var bl. a. noget af dét, som vi håbede, 
at dialogmødet 10. maj kunne være med til 
at give os et fingerpeg om, noterer Birgit 
Harring.

Spændende læsning
Til at styre debatten havde skolebestyrelsen 
indforskrevet en neutral ”opmand” i skik-
kelse af skoleleder Karsten Thygesen fra 
Møllehøjskolen i Bruunshaab.
Hovedparten af diskussionerne udspandt 
sig dog ikke i det fælles forum – men i 
en række mindre grupper, fordelt rundt 
omkring i ”Kridthuset”.
Hver gruppe fik udleveret et ark papir med 
i alt ni felter. I de fire felter stod skolebe-
styrelsens bud på fremtidige fokusområder 
for Houlkærskolen – men derudover var der 
altså plads til at man i hver enkelt gruppe 
kunne komme med yderligere fem bud på 
temaer, som der bør være særlig fokus på i 
skolens dagligdag.
Skolebestyrelsen har i skrivende stund 
endnu ikke haft lejlighed til at bearbejde 
resultaterne af debatten i grupperne. Det 
sker først på skolebestyrelsesmødet tirsdag 
14. juni, men Birgit Harring lægger på for-
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hånd ikke skjul på, at hun er spændt på 
at få lejlighed til at dykke nærmere ned i 
dialogmødets konklusioner.
- Som skolebestyrelsesmedlem repræsente-
rer man i bund og grund kun sig selv – og 
sine egne synspunkter. Men derfor kan det 
jo alligevel være rart nok at få en fornem-
melse af, hvorvidt vi i skolebestyrelsen er i 
trit med resten af forældrekredsen – eller 
om der evt. er noget, vi skal justere på efter 
sommerferien, bemærker hun.

Dialogen fortsætter
Under alle omstændigheder er det skolebe-
styrelsens håb, at dialogmøder som dét 10. 
maj kan være med til skærpe interessen for 
skolebestyrelsesarbejdet forud for skolebe-
styrelsesvalget i foråret 2012.
Og at arrangementet forhåbentlig samtidig 
kan åbne op for en mere løbende dialog 

mellem skolebestyrelsen og forældrekred-
sen.
- Som skolebestyrelsesmedlem kunne man 
godt ind imellem ønske sig, at der var flere 
forældre, der henvendte sig med spørgsmål 
og gode idéer, og dét bliver måske nem-
mere nu, hvor vi fra skolebestyrelsens side 
klart har signaleret, at vi er modtagelige for 
ønsker og input, håber Birgit Harring.
Personligt er hun således heller ikke frem-
med for tanken om, at det måske kan være 
en god idé med mere jævnlige dialogmøder 
mellem skolebestyrelsen og forældrekred-
sen.
- Det er ikke noget, vi har haft lejlighed til 
at drøfte i den samlede skolebestyrelse. Men 
forløbet af dialogmødet 10. maj afskrækker 
i hvert fald ikke fra, at vi en anden gang 
forsøger os med et lignende arrangement. 
Snarere tværtimod, vurderer Birgit Harring.

Snakken gik livligt omkring bordene, da skolebestyrelsen på Houlkærskolen tirsdag 10. maj 
inviterede skolens forældrekreds til dialogmøde i ”Kridthuset”. 
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Når forældregenerationen ikke har tid – så 
må man jo ty til bedsteforældrene….
Det kunne passende være konklusionen på 
Houlkær IFs vanskeligheder med at finde 
en ny klubkasserer i stedet for Tina Berg 
Henriksen, der gik af på generalforsamlin-
gen i marts.
HIF-bestyrelsen troede egentlig, det var 
lykkedes at finde en afløser, men som 
omtalt i april-nummeret af Houlkær Nyt 
kom foreningen pludselig i problemer, da 
den nye kasserer, der blev valgt på general-
forsamlingen, med kort varsel så sig nødsa-
get til at melde forfald.
Løsningen viste sig ikke at ligge i Houl-
kær – men derimod i Skødstrup på Århus-
kanten.
Her bor nemlig 68-årige Kirsten Frederik-
sen, der har et barnebarn, Severin Lund 
Frederiksen, som spiller basketball i Houl-
kær IF.
Inden hun nåede at tænke nærmere over 
dét, kom hun for skade at sige ”Ja”, da svi-
gerdatteren fra Viborg spurgte, om ikke det 
kunne være noget for hende at blive klub-
kasserer i Houlkær.
- Og derfra gik det hele pludselig meget 
stærkt.
- Havde jeg givet mig selv lidt længere 
betænkningstid, kan det da godt være, jeg 
ville have fundet på en eller anden und-
skyldning for at undslå mig, bemærker den 
nye HIF-kassemester.

Bedste passer på pengene
68-årig bedstemor fra Århus-kanten har påtaget sig kassererposten i Houlkær IF

Erfaren administrator
Dét med at holde styr på pengene er langt 
fra nogen uvant opgave for Kirsten Frede-
riksen.
Indtil hun for tre år siden gik på pension, 
har hun i 25 år arbejdet som administrator 
i en større privat virksomhed.
Siden har hun i en periode givet en hånd 
med i den lokale dagligvarebutik, men den 
tjans havde hun alligevel netop sagt fra sig, 
da forespørgslen fra Houlkær indløb. 
I stedet havde Kirsten Frederiksen så småt 
overvejet at tage en tur til Århus og tilbyde 
sig som frivillig i et af storbyens frivillig-
centre.
- Men om jeg arbejder som frivillig i Århus 
eller i Houlkær kan jo i princippet være 
ligegyldigt….
- Houlkær IF har rigtig mange medlem-
mer, og kan jeg som kasserer være med til 
at gøre en indsats for dem, må det da i 
høj siges at være et stykke frivilligt arbejde 
med mening i, vurderer hun.

Kasserer pr. langdistance
Ud over at være bedstemor til Severin har 
Kirsten Frederiksen som sådan ikke nogen 
tilknytning til Houlkær-området, og når 
hun endelig har sat sine ben i Houlkær 
Hallen, har det udelukkende været som til-
skuer til diverse ungdomsstævner i basket-
ball.
Dét ændres der formentlig ikke en hel 
masse ved, selv om pensionisten fra Skød-
strup nu har fået sig en ekstra fritidsbe-
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skæftigelse som kasserer i Houlkær IF.
- Størstedelen af opgaverne løses jo i forve-
jen via mail og edb, så om jeg som kasserer 
bor det ene eller det andet sted, har måske 
i virkeligheden slet ikke den store, praktiske 
betydning.
- Derimod lægger jeg stor vægt på, at den 
tidligere kasserer har lovet at være behjæl-
pelig i starten, indtil jeg er kommet ordent-
ligt ind i Houlkær IF-terminologien.
- Regnskabsføringsprincipperne er natur-
ligvis i bund og grund de samme, men 
derfor er der nu alligevel stor forskel på 
at administrere et virksomheds- og et for-
eningsregnskab. Ja, jeg vil næsten sige, 
det er som at komme ind i en helt anden 
verden, bemærker en dog trods alt fortrøst-
ningsfuld Kirsten Frederiksen.

Opslidende proces
For formand Henning Bruun-Schmidt og 
den øvrige HIF-bestyrelse var det en tung 
sten, der faldt fra hjertet, da aftalen med 
Kirsten Frederiksen kom i stand.

- Det ville unægteligt være sjovere, hvis 
forældre og medlemmer i højere grad stod 
i kø for at gøre en frivillig indsats i for-
eningslivet.
- Uden at overdrive kan jeg vist roligt sige, 
at der har været et temmelig opslidende 
forløb, vi har været igennem, inden det 
langt om længe lykkedes os at få kasserer-
posten genbesat.
- Men heldigvis lykkedes det til sidst, og 
når forældregenerationen åbenbart ikke 
har tid, så er det da i det mindste rart, at 
tredje generation er parat til at træde til.
- Dét er vi rigtig glade for i Houlkær IF, 
og at den nye kasserer så tilfældigvis bor 
i Skødstrup – dét regner jeg ikke med vil 
komme til at give nogen som helst prak-
tiske problemer, erklærer en tydeligt lettet 
HIF-formand. 
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Man bryder sin hjerne med at skrive en lang 
ønskeseddel, men inderst inde ved man 
godt, at det næppe er alle jule- og fødsels-
dagsønskerne, der bliver opfyldt.
Sådan er det vist for de fleste danskere – og 
sådan har det i årevis også været for Go’ 
Nat Idrætten i Houlkær.
Én gang om året har Go’ Nat Idrætten 
mulighed for at søge tilskud via Social- og 
Indenrigsministeriets såkaldte PUF-pulje til 
fremme af frivillige, sociale initiativer. 
Typisk er der blevet søgt om et beløb i 
30.000 kroners-klassen, hvorefter det frivil-
lige initiativ i Houlkær som regel har mod-
taget omkring det halve.
Stor var derfor også overraskelsen, da der 
i år pludselig dumpede et tilsagn om godt 
30.000 offentlige støttekroner ind ad brev-
sprækken i Houlkær.
- Vi havde mere eller mindre indstillet os 
på, at de cirka 15.000 kroner nok var dét 
beløb, som vi kunne budgettere med at få 
i tilskud. Men nu står vi så i den glæde-
lige situation, at vi i år har omkring 15.000 
kroner ekstra at gøre med.
- Vi har selvfølgelig selv nogle idéer til, 
hvad vi eventuelt kan bruge pengene til, 
men skulle der være andre, som har en 
god idé, er de også mere end velkomne til 
at henvende sig, bemærker Allan Toft på 
vegne af den ”nye” arrangørtrio, som siden 
efteråret 2009 har stået i spidsen for Go’ 
Nat Idræt-aktiviteterne i Houlkær Hallen. 

Go’ Nat Idrætten sover ikke
Hyggelig lørdagstradition i Houlkær har overlevet ”generationsskifte” – og kan her i 

2011 oven i købet glæde sig over et fordoblet tilskud fra Social- og Indenrigsministeriets 
såkaldte PUF-pulje  

Ny ”generation” har taget over
Foruden Allan Toft består ”styregruppen” 
af Ole S. Hansen og Peder Svenningsen, 
hvoraf sidstnævnte efterhånden er ved at 
være lidt af en ”veteran” i Go’ Nat Idræt-
sammenhæng. 
De tre valgte at springe til og overtage roret, 
da Anders Bitsch i 2009 valgte at træde et 
skridt tilbage efter mange års ihærdig ind-
sats til gavn for Houlkær-ungdommen.
I det hele taget har Go’ Nat Idrætten i løbet 
af de seneste par år været igennem lidt af 
et generationsskifte.
Mange af de forældre, som i årenes løb 
har givet en hånd med i forbindelse med 
de uforpligtende idræts-komsammener i 
Houlkær Hallen, må i dag se i øjnene, at 
deres store teenagebørn har fået andre lør-
dagsinteresser. 
- Og dem vil vi gerne sige en stor ”Tak” 
til for deres indsats gennem årene, lyder 
det fra de tre nuværende Go’ Nat Idræt-
koordinatorer.
I stedet er det nu en ny årgang af forældre, 
der har overtaget hvervet som igangsæt-
tere, trøstere,  hyggeonkler og –tanter mv.
- Generelt synes jeg, at generationsskiftet 
er forløbet forholdsvis glat. En del foræl-
dre sidder jo alligevel i hallen og kigger på, 
mens deres børn dyrker Go’ Nat Idræt, og 
flere af dem er det heldigvis lykkedes os at 
rekruttere som hjælpere. 
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- Alt i alt har vi vel i denne sæson været 
omkring 14 frivillige, der på skift har hjul-
pet til i forbindelse med Go’ Nat Idræt-
arrangementerne. 
- Men færre kan næsten heller ikke gøre 
det, hvis der skal være plads til, at man 
engang imellem kan melde afbud på grund 
af familiefester og lignende, påpeger Allan 
Toft og føjer til, at nye hjælpere naturligvis 
altid er mere end velkomne.

Fin tilslutning
Konceptet for Go’ Nat Idrætten er i virke-
ligheden forholdsvis enkelt.
Syv lørdage i 2011 er Houlkær Hallen reser-
veret til idræt for sjov i aftentimerne.
I tidsrummet fra 18 til 21 er det aldersgrup-
pen fra 0. til 5. klasse, der har mulighed for 
at boltre sig, og fra kl. 21 til kl. 23.30 er det 
så teenagernes tur til at indtage halgulvet.
Arrangørerne drøfter jævnligt, hvad de 
eventuelt kan finde på af nye tiltag og 
aktiviteter, men som oftest bliver det ved 
snakken, medgiver Allan Toft.
- Børnene er jo tilsyneladende glade for 
tilbuddet, som det er, og selv om der 
efterhånden også sker en hel masse andet 
i Houlkær Hallen, har vi foreløbig ikke 
kunnet mærke nogen nedgang i deltager-
antallet. 
- Det er ikke usædvanligt, at vi har mellem 
80 og 100 børn i sving med forskellige 
aktiviteter i tidsrummet fra kl. 18 til 21. 
- Helt så mange kan vi ikke samle, når vi 
fra kl. 21 åbner hallen fra aldersgruppen fra 
5. klasse og opefter, men stadig er der også 
en pæn del af de unge, som synes, det er 
sjovt at gå til Go’ Nat Idræt og samles sent 
i hallen en lørdag aften, konstaterer Allan 
Toft.

Go’ Nat Idræt-arrangementerne afvikles i 
sagens natur i et tæt samarbejde med hal-
lens nye aktivitetsleder, og arrangørerne 
har bl. a. snakket med Jacob Flintholm 
om at markedsføre Go’ Nat Idrætten, som 
et ”ligetil” forældrerådsarrangement i de 
yngste klasser på Houlkærskolen.
- Idéen er, at forældrene under afslap-
pede former kan snakke sammen over en 
kop kaffe og et stykke kage i cafeteriet, 
mens børnene samtidig er travlt engageret 
i hallen. Vi ved jo alle, hvor vigtigt det er 
med gode relationer mellem forældrene i 
en klasse, fremhæver Allan Toft.
Arrangørerne har eksempelvis også overve-
jet, om det evt. kan være en god idé at 
sende invitationerne til Go’ Nat Idræt-
arrangementerne ud via elev- og foræl-
dreintra – i stedet for i form af papirsedler, 
der bliver delt rundt i klasserne. 
- På den måde kan vi måske nok få flere 
af forældrene gjort opmærksomme på til-
buddet, men til gengæld går vi glip af den 
interne snak mellem eleverne, som typisk 
opstår, når sedlerne bliver delt rundt på 
skolen. Det er en afvejning, som vi endnu 
ikke er helt færdige med at foretage, 
bemærker Allan Toft.
Skulle der rundt om i lokalområdet sidde 
forældre med andre gode idéer og forslag 
til nye aktiviteter, vil der være rig lejlighed 
til at fremføre idéerne, når Go’ Nat Idræt-
ten i Houlkær tirsdag d. 11. oktober kl. 
19.30 holder planlægningsmøde i Houlkær 
Hallens cafeteria med henblik på sæsonen 
2012.
Allerede på nuværende tidspunkt ligger det 
fast, at der igen er Go’ Nat Idræt i Houlkær 
Hallen 24. september, 29. oktober og 26. 
november.
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Det kunne lige så let være endt med, at 
en flok raske, unge håndboldspillere havde 
måttet se sig om efter en anden fritidsinte-
resse i den kommende sæson.
Men sådan gik det heldigvis ikke – selv om 
det en overgang så umådeligt sort ud for 
håndboldens fremtid i Houlkær. 
Den afgående håndboldbestyrelse havde på 
forhånd lagt op til, at der var tale om noget 
nær en skæbneaften for håndboldafdelin-
gen. Alligevel dukkede der blot to forældre 
op, da der i foråret blev indkaldt til krise-
møde i HIF Håndbold.
Ingen ville på den baggrund have kunnet 
bebrejde den afgående bestyrelse, hvis den 
i frustration havde smidt tøjlerne og ladet 
håndbolden i Houlkær afgå ved en stille 
død, men af hensyn til håndboldspillerne 
valgte bestyrelsen ikke desto mindre at give 
HIF Håndbold en allersidste chance.
Det skulle efterfølgende vise sig at være en 
heldig indskydelse, for i allersidste øjeblik 
lykkedes det at få nedsat en ny bestyrelse, 
der har sat sig for at køre håndboldaktivi-
teterne i Houlkær videre.
- Jeg har selv en søn, der spiller på U16-
holdet i Houlkær – og da han erklærede, 
at han også gerne vil spille håndbold i 
næste sæson. Ja, så syntes jeg næsten, jeg 
var nødt til at gå ind i arbejdet for at sikre 
håndboldens fremtid i klubben, fortæller 

Håndbolden overlevede 
– med nød og næppe 

Nyt håndboldudvalg tager over – og sørger for, at der fortsat spilles 
håndbold i Houlkær efter ferien 

et af de nye håndboldudvalgsmedlemmer, 
Claus R. Henriksen.
På et konstituerende møde sidst i maj blev 
han valgt som formand for den nye, rekon-
struerede håndboldbestyrelse i HIF. 
Den øvrige håndboldbestyrelse består af 
Lone Kit Møller (sponsoransvarlig), Lone 
Møller Jørgensen (web-ansvarlig) og Hanne 
Galthen (økonomiansvarlig). Sidstnævnte 
er eneste genganger fra den gamle besty-
relse i håndboldafdelingen.

Uændret aktivitetsniveau
Ambitionen hos den nye bestyrelse er i 
første omgang at fastholde aktivitetsni-
veauet fra den forløbne håndboldsæson – 
og dét synes ikke at være helt urealistisk.
En stor del af spillerne på klubbens U16-
hold for piger drager ganske vist af sted 
på efterskole efter sommerferien, så dét 
hold bliver mere eller mindre spredt for alle 
vinde.
Til gengæld ser det ud til, at U16/U17-hol-
det for drenge kan leve videre, og derudover 
forventer HIF Håndbold i 2011/2012-sæso-
nen at kunne stille med tre mix-hold for 
hhv. U8-, U10- og U12-spillere.
Endelig har klubben fået henvendelse fra 
et damehold, som i den kommende sæson 
godt kunne tænke sig at stille op for Houl-
kær.
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Flere af spillerne på holdet har oprindelig 
fået deres håndboldopdragelse i Skals, men 
vil nu gerne prøve håndboldlykken i nye 
omgivelser.
- Og sådan en interesse er vi da – som 
udgangspunkt – rigtig glade for, fastslår 
Claus Henriksen.
- Endnu mangler vi dog at få undersøgt til 
bunds, om det også rent praktisk kan lade 
sig gøre, at vi i næste sæson kan tilbyde 
damehåndbold i Houlkær. Det har jo bl. 
a. også noget med hal-kapacitet og træ-
ningstider at gøre, og dét puslespil har vi 
i sagens natur vanskeligt kunnet gå ind i, 
før vi vidste, om der overhovedet var basis 
for en håndboldafdeling i HIF efter som-
merferien, anfører den nyvalgte håndbold-
formand.

Gratis prøvetræning
Den nye håndboldsæson i Houlkær fløjtes 
efter planen i gang i uge 34, og eventuelle 
nye spillere vil kvit og frit kunne deltage i 
træningen de første to gange – inden de 
endeligt beslutter sig for, om det er hånd-
boldsporten, de vil satse på i det kom-
mende vinterhalvår.
- Fra det nye håndboldudvalgs side vil vi 
gerne opfordre alle – især børn og unge 
i Houlkær – til at komme og hilse på og 
prøve. 
- Det værste, der kan ske, er, at man bliver 
”bidt” af at spille håndbold og får lyst til at 
fortsætte, lokker  Claus R. Henriksen.
 Træningstiderne for de enkelte hold er 
endnu ikke fastlagt, men vil hen over som-
meren blive offentliggjort på Houlkær IFs 
hjemmeside www.houlkaer.dk - i takt med, 
at puslespillet omkring haltiderne i Houl-
kær Hallen falder på plads.  



27

HOULKÆR KIRKE

Arrangementer

Sogneeftermiddag
Torsdag den 15. september kl. 14.30
Ved Marianne Hesselholt: B. S. Ingemann 
B. S. Ingemann (1789 - 1862) oplever i disse år en renæssance, og det hænger måske 
sammen med, at følelse værdsættes nok så højt som fornuft. Foredraget belyser den 
såkaldte Guldalder, hvor Danmark blev forarmet og skrumpede som nation, men hvor dig-
terne kompenserede ved at digte højstemt om en mere glorværdig tid. Her var Ingemann 
bannerfører. Mange husker endnu hans historiske romaner, og de fleste elsker hans morgen- 
og aftensange. Men der findes også en anden Ingemann, som de færreste kender, og også 
denne næsten ukendte side vil foredraget handle om.
Marianne Hesselholdt er forfatter og foredragsholder, cand. mag i fransk og dansk.

Studiekreds
En god debat er berigende, fordi meninger mødes, og man måske får øjnene op for noget, 
man ikke selv havde tænkt på. I en god diskussion får man lejlighed til at lufte sine argu-
menter for at finde ud af, hvad man i grunden selv mener.
Kan du nikke genkendende til det, er studiekredsen ved Houlkær kirke noget for dig. Vi 
mødes den første tirsdag i måneden for at drøfte forskellige emner: Kristendom, kirkeliv, 
kunst, etik, samfundsforhold mm. Rammen er kaffe, et oplæg og god tid til debat – i en 
åben og fordomsfri atmosfære.
Første gang i efterårssæsonen er tirsdag d. 6. september kl. 14.30.
Evt. spørgsmål til sognepræst Karsten Høgild tlf. 2933 6405 – khoe@km.dk
  

"Middag på Tværs"

er - efter mere end 10 år - ophørt, da vi mærker at interessen og behovet ikke længere er 
til stede. 

Tove Kallestrup. 
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Kirkens arrangementer i Festugen

Open Air – gudstjeneste for hele familien.
Onsdag den 24. august kl. 17.00
Holder vi friluftsgudstjeneste i ”gryden” bagved kirken.
Kirkens organist samt kor medvirker og kirkens spejdere står for maden.
Der er fællesspisning efter gudstjenesten. Pris for voksne – kr. 25, og for børn - kr. 10,
v/ Lotte Martin Jensen

Festugemenu i Houlkær Kirke 
Torsdag d. 25. august kl. 10.30 under temaet:
Alle Tiders Eventyr.
Den første time foregår i kirken, og handler fortrinsvis om eventyr.
Til eksempel kommer børn og voksne fra børnehaven Unoden og optræder.
Kl. ca. 11.30 serveres festugemenuen i lokalerne, og her vil vi fortsætte med emnet.  
Arrangementet slutter kl. 13.30
Pris kr. 30,-

Ønskekoncert med kormusik
Fredag den 26. august kl. 10.15
er der – som vi plejer den sidste fredag i 
måneden – ønskekoncert for – og med de 
fremmødte i kirkens våbenhus.
Flyglet bliver kørt frem, og vi synger sen-
sommerens dejlige sange.
Desuden bliver der et festligt lille korind-
slag, i anledning af, at der er festuge i 
Houlkær.
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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

Houlkær Kirkes Sogneudflugt

Finder sted tirsdag den 30. august med afgang fra Kirken kl. 12.30 og med forventet hjem-
komst kl. 18.00.
Program for turen vil være at finde i våbenhuset fra midten af juni måned.

Åben familie

Mødes hver anden fredag mellem kl. 18.30 og 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.

Hvis man vil køre med kirkebussen til og fra Houlkær Kirke, så husk tilmelding til sogne-
medhjælper Tove Kallestrups telefon: 20 86 11 58 senest på selve dagen inden kl. 12.00
Prisen for aftens mad er kr. 30,-

Næste planlægningsmøde er den 13. oktober kl.14.30 i kirkens mødelokaler. Hvis du ikke 
har deltaget tidligere, er du endog meget velkommen til at kigge forbi og se om det er 
noget for dig.

Kommende datoer:
24. juni kl.18.30
8. juli og 22 juli kl. 19.30 - sommerkaffe
5. august kl. 18.30
19. august jubilæumsfest - afgang fra kirken kl. 18.00 
(tilmelding til Tove Kallestrup senest d. 16. august kl. 13)
2. september kl. 19.30 - Festuge-kaffe
16. september og 30. september kl. 18.30
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Houlkær Kirkes tilbud til de helt små, 
Babysalmesang

Angående babysalmesang, som finder sted hver mandag formiddag kl. 10.15, 
kontakt Tove Kallestup på tlf: 20861158,
Mail: tove@houlkaerkirke.dk 
og kig på Kirkens hjemmeside: www.houlkaerkirke.dk eller på Houlkærportalen: 
www.houlkaerportalen.dk
Babysalmesang er aflyst i juli og august måned.

Koncerter og musikarrangementer
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 sommerfe-
rien.

Legestuen i Houlkær Kirke er lukket

Fællesaften med Søren Dahl

Vestervang Kirke: 
onsdag d. 21.09. kl. 19.30.
 De 6 bysogne inviterer til fællesaften med 
Søren Dahl, kendt fra Cafe Hack.
Søren Dahl kommer med et varmt og livs-
bekræftende foredrag 'Det gode liv/En sjov 
kristen en', om livsglæde og ikke mindst 
livskvalitet.
Aftenen vil byde på en blanding af musik, 
snak, alvor, sjov.
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Juni 
Søndag den 19. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 26. kl. 10.30
Karsten Høgild

Juli

Søndag den 3. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 10. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 17. kl. 10.30
Kirsten Greve

Søndag den 24. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 31. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

August

Søndag den 7. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 14. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 21. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 28. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

September

Søndag den 4. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 11. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 18. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 25. kl. 10.30
Karsten Høgild
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DET SKER...

15/6 kl. 19.30 Sommerkoncert/ Kirken
24/6 kl. 18.30 Åben fam. / Kirken
8/7 kl. 19.30 Åben fam. Sommerkaffe/Kirken
22/7 kl. 19.30 Åben fam. Sommerkaffe/ Kirken
5/8 kl. 18.30 Åben fam./Kirken
19/8 kl. 18.00 Åben fam./Jubilæumsfest.
24/8 kl. 17.00 Open Air/ Kirken
25/8 kl. 10.30 Festugemenu”/ Kirken
25/8  kl. 19.00  Houlkær-løbet. Start og mål ved Houlkær Hallen.
26/8 kl. 10.15 Ønskekoncert med korindslag/Kirken
26/8  kl. 16.00  Houlkær Torv. Get2gether-koret giver koncert.
30/8 kl. 12.30 Sogneudflugt/Kirken
2/9 kl. 19.30 Åben fam. Festugekaffe/Kirken
6/9 kl. 14.30 Studiekreds /Kirken
15/9 kl. 14.30 Sogneeftermiddag / Kirken
16/9 kl. 18.30 Åben fam. /Kirken
30/9 kl. 18.30 Åben fam. / Kirken
13/10 kl. 14.30 Åben fam. Planlægningsmøde / Kirken

Go' Nat Idræt i Houlkær:
24/9, 29/10 og 26/11.


