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Houlkær-løbet ligger rigtig godt i slutnin-
gen af august.
Det blev klart dokumenteret torsdag 25. 
august, da ikke færre end 760 løbere stil-
lede til start i den 27. udgave af årets store 
lokale motionsbegivenhed.
Om sensommeren også er den rigtige pla-
cering for Houlkær Festuge er straks et 
mere åbent spørgsmål.
Festugen blev i 2011 forsøgsvis rykket – 
netop for at den kunne komme til at ligge i 
sammenhæng med Houlkær-løbet.
Men nogen ubetinget succes – det blev 
flytningen af festugen ikke. I hvert fald 
ikke i første omgang, konstaterer festuge-
koordinator og Initiativgruppemedlem, Kir-
sten Nørgaard, Houlkær Bibliotek.
- Langt hen ad vejen synes jeg, det har 
været ”op ad bakke” at arrangere festuge 
i år.
- Festugen i Houlkær er jo i vid udstræk-
ning baseret på, at de forskellige institutio-
ner i området – hver især – bidrager med 
dét, som de nu synes, de kan bidrage med. 
- I år var der bare lige en sommerferie, der 
kom i vejen, og dét har unægtelig gjort 
det hele betydeligt vanskeligere. Både for 
institutionerne – og for os som arrangører, 
bemærker Kirsten Nørgaard.
Faste festuge-aktører som Fritidsgården og 
daginstutionen ”Hobbitten” valgte således 
helt at melde fra i 2011.
Børnehuset ”Unoden” medvirkede kun i 
begrænset omfang, og det var såmænd 

Vellykket fest 
– på et problematisk tidspunkt
Meget taler for, at det i 2012 igen kan blive aktuelt at flytte Houlkær Festuge

også kun på et hængende år, det lykke-
des Viborg Gymnasium & HF at skaffe et 
elevband, der kunne sørge for musikken i 
forbindelse med festuge-åbningen.
- Alle steder har situationen været den 
samme. Dårligt nok var ferien overstået, før 
Houlkær Festuge stod for døren. 
- På den baggrund synes jeg også godt, 
man kan tillade sig at konkludere, at slut-
ningen af august altså er et temmelig pro-
blematisk tidspunkt at arrangere festuge 
på, erklærer Kirsten Nørgaard.
Om de øvrige medlemmer af Initiativgrup-
pen Houlkær har samme holdning, vil vise 
sig, når Initiativgruppen senere i denne 
måned samles for bl. a. at gøre status over 
forløbet af festugen 2011. 

Lejlighedskor kommet for at blive
”Problematisk tidspunkt” eller ej – så lykke-
des det dog – mod alle odds - at få skruet 
et ganske alsidigt program sammen – og få 
afviklet en festuge, som i det store og hele 
var begunstiget af godt vejr.
Et af de nye – og mere ambitiøse – festu-
getiltag var ”Gettogether-koret”, som af 
de to initiativtagere, Jens Chr. Hansen og 
Kirsten Mahler, var tænkt som stilfærdig, 
musikalsk reaktion på, at Houlkær nu plud-
selig er blevet udpeget til ”ghettoområde”.
Den erklærede ambition om at samle 
”Houlkærs største kor” blev desværre ikke 
opfyldt – i denne omgang.
Alligevel var det en opstemt Jens Chr. 
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Hansen, der gjorde status efter det sam-
menbragte kors afslutningskoncert på 
Torvet i Houlkær fredag 26. august.
- Hele forløbet med ”Gettogether-koret” 
har været enormt sjovt – og egentlig synes 
jeg også, det fungerede forbløffende godt 
musikalsk, når man tænker på hvor kort 
tid, vi har haft at øve i, vurderer Jens Chr. 
Hansen. Til daglig organist i Houlkær Kirke.
Det erklærede mål var at samle 110 kor-
medlemmer til tre øveaftener, en general-
prøve og en afsluttende koncert. 
Resultatet blev et kor bestående af knap 
50 sangere, som så til gengæld var utroligt 
bredt sammensat.
Ældste medlem var 85. Den yngste var ni 
– og med i flokken var både erfarne kor-
sangere og rene kor-novicer.
Sammen fremførte de et program, der 
spændte lige fra klassiske danske sen-
sommersange til Eric Claptons ”Tears in 
Heaven” og Elvis-hittet ”I can’t help falling 
in love with you”.
En halv times tid varede koncerten, som 
effektfuldt blev rundet af med et solo-
nummer af ”Gettogether-korets” yngste 
medlemmer: En halv snes raske piger fra 
Houlkærskolen.
Det var i den grad et ekstranummer, der tog 
kegler hos det ganske talstærke publikum 
på pladsen foran Houlkær Bibliotek. 
Som en ellers særdeles lokalkendt korsan-
ger bemærkede dét: Jeg tror næsten aldrig, 
jeg har set så mange mennesker samlet til 
et arrangement på Torvet i Houlkær.
Også dirigent Jens Chr. Hansen var posi-
tivt overrasket over den – efter Houlkær-
forhold – store publikums-interesse for 
”Gettogether-koncerten”.
- Jeg skal ærligt indrømme, at der var et 

tidspunkt, hvor jeg var lidt nervøs for, om 
”Gettogether”-projektet skulle ende som et 
flop, men når der så kommer så mange for 
at se koret optræde, tænker man uvilkår-
ligt, at det skal vi gøre igen.
- Og så må vi så bare til næste år forsøge 
at være endnu bedre til at få budskabet 
om ”Gettogether-koret” spredt ud, nævner 
han.
Jens Chr. Hansens medinitiativtager til 
”Gettogether”-projektet, Kirsten Mahler fra 
Den Internationale Højskole i Houlkær, har 
selv haft sit hyr med at hverve sangere til 
koret, men på baggrund af succes’en i år, er 
hun overbevist om, at det vil gå betydeligt 
lettere i 2012.
- For mange er det nok umiddelbart lidt 
grænseoverskridende at synge i kor, men 
nu har de set, hvor uhøjtideligt det hele 
foregår. Så til næste år – da er vi 100 
kormedlemmer fra start, bebuder Kirsten 
Mahler med stor optimisme i stemmen.

Læs mere om festugen og se flere billeder 
på side 6 og 7 

46 til lejligheden sammenbragte kor-
sangere udgjorde første generation af 
”Gettogether”-koret i Houlkær. Til næste år 
håber initiativtagerne at kunne præsentere 
et kor, der er mindst dobbelt så stort.
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Houlkær Festuge 2011 blev officielt åbnet 
af Grethe Hassing, der så sent som i juni 
afløste Gunnar Grangaard på direktørpo-
sten i Boligselskabet Viborg. Hun beteg-
nede i sin åbningstale Houlkær som en 
aktiv bydel, der lever højt på det gode sam-
arbejde på tværs i lokalområdet. Samtidig 
kunne hun oplyse, at der fra boligselska-
bets side er ”sat mange ressourcer ind” på 
at gøre op med Houlkærvængets øjeblik-
kelige status som ghettoområde. 

Festugen i billeder

Årets musikalske underholdning i forbin-
delse med festugeåbningen på Torvet blev 
leveret af Nikolaj, Emil, Magnus og Thomas 
fra Viborg Gymnasium og HF – med tek-

nisk assistance fra musiklærer Per Dalhoff 
Jensen. Og den opgave slap gymnasiekvar-
tetten rigtig godt fra.

Ikke færre end 760 løbere stillede til start, 
da den 27. udgave af Houlkær-løbet blev 
afviklet torsdag 25. august. Det er knap 
100 flere end i fjor – og hvis ikke, det er 
ny løbsrekord, så er det i hvert fald tæt på.

Mellem 450 og 500 af de 760 deltagere 
i Houlkær-løbet nøjedes med en enkelt 
omgang på den 2,4 km lange rundstræk-
ning ved Houlkær Hallen, mens op mod 
300 gav sig i kast med den tredobbelte 
distance.
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Bogbyttedagen på Houlkær Bibliotek er 
efterhånden en solidt rodfæstet tradition i 
forbindelse med festugen, og også i denne 
omgang stod de lokale læseheste på spring, 
da biblioteket åbnede. I håb om at gøre et 
godt bogkup.

Blot fire stadeholdere havde vovet at trodse 
de truende vejrudsigter – og stillede op til 
festugens parasolsalg lørdag 27. august. 
De kunne til gengæld glæde sig over livlig 
handel  – specielt i formiddagstimerne.

Selv om linedancerne fra Houlkær Line-
dance Club nu har optrådt i forbindelse 
med festugen tre år i træk, formår de til-
syneladende stadig at trække publikum 
til med deres iørefaldende dansemusik og 
humørfyldte udstråling.

Karateopvisning var et af de helt nye punk-
ter på årets festugeprogram. Anført af 
instruktør Michael Lange gav karatekæm-
perne fra Viborg Karate Klub publikum på 
Torvet i Houlkær en lille smagsprøve på, 
hvad det vil sige at dyrke karate på Oki-
nawa Goju Ryu-manér. 

Læs også dag-for-dag-reportagerne fra festugen 
–  og se mange flere billeder på www.houlkaerportalen.dk
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Jamen, er Kirsten da gammel nok til at 
kunne gå på efterløn?
Sådan skal der nok være mange, der har 
tænkt, da de så stillingsopslaget i avisen 
– og kunne konstatere, at Houlkær Kirke 
annoncerede efter en ny kordegn. 
Men den er altså god nok. I en alder af 61 
år har Kirsten Brocks besluttet sig for at 
tage hul på et nyt, ukendt kapitel af sit liv.
- Jeg føler mig langt fra gammel, men 
håber, at jeg måske i fremtiden kan få 
mulighed for at arbejde indenfor mit 
oprindelige fag som socialrådgiver – enten 
som lønnet eller som ulønnet arbejdskraft.
- Det er noget, jeg har savnet de senere år, 
lyder det fra den afgående kordegn, som 
der blev holdt afskedsreception for i kirken 
fredag 2. september i forbindelse med mor-
genandagten.

Otte dejlige år
Kirsten Brocks blev færdiguddannet som 
socialrådgiver i København i 1976, og 
arbejdede herefter inden for det sociale 
område i en årrække, indtil hun i 1993 
valgte at ”omskole” sig til kordegn.
Frem til år 2000 havde hun ansættelse som 
kordegn i to københavnske kirker, men da 
Kirstens mand på dét tidspunkt fik arbejde 
i Viborg, valgte hele familien at rykke telt-
pælene op, og tre år senere – i foråret 2003 
– viste der sig heldigt nok et ledigt job som 
kordegn i Houlkær.
- Det har været otte dejlige år i et med-
arbejderteam, som med skiftende kolleger 
altid har fungeret som et dejligt varmt fæl-

Kirkens venlige ansigt udadtil
Kirsten Brocks (61) stopper som kordegn i Houlkær og bliver afløst af Eigil Jørgensen

lesskab, hvor man har haft mulighed for at 
byde ind med sin vinkel på de forskellige 
emner  - og få en frugtbar dialog, nævner 
Kirsten Brocks.
Arbejdet som kordegn er i bund og grund 
en alsidig og afvekslende affære. Opgaverne 
spænder lige fra registrering af alle fødte, 
døde, viede og konfirmerede, over navne-
ændringer med hvad dét måtte inkludere 
af jura, til regnskabsføring, sekretærfunkti-
oner for menighedsrådet og præsterne, og 
redigering og opsætning af kirkens sider i 
Houlkær Nyt m.m.
- Men måske væsentligst af alt: så ser jeg 
kordegnen som kirkens ansigt udadtil, der 
altid gerne skal have  tid til en snak i en 
presset tid, hvor samfundet omkring os 
ellers kører hurtigere og hurtigere.
- Jeg har i de otte år i Houlkær set det som 
min fornemste opgave at formidle venlig-
hed ud til alle brugere af kirken og håber 
i al stilfærdighed, at det er lykkedes, lyder 
afskedsreplikken fra Kirsten Brocks. 

78 ansøgere
Ny kordegn i Houlkær Kirke bliver Eigil 
Jørgensen, der kommer fra en stilling som 
vikarierende kordegn i Viborg Domsogn.
Ikke færre end 78 interesserede søgte 
jobbet, og heraf var de fem indkaldt til 
samtale.
Når valget i sidste ende faldt på Eigil Jør-
gensen skyldes det ikke mindst hans man-
geårige erfaring som landbrugsrådgiver og 
økonomikonsulent.
- Vi har hidtil i Houlkær fået ført kirkens 
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regnskaber eksternt, men med ansættelsen 
af Eigil Jørgensen lægger vi nu regnskabs-
føringen ind som en del af kordegnens 
arbejde.
- Derved opnår vi en ikke ubetydelig bespa-
relse på kirkens årlige budget, og med en 

baggrund som tidligere økonomikonsulent 
skønner vi, at Eigil Jørgensen må være den 
helt rigtige til at tage sig af kirkens penge-
sager i fremtiden, fremhæver menigheds-
rådsformand Carsten Marcussen.

Udover at være lidt af en administrativ ”blæksprutte” har kordegnen også en vigtig funk-
tion som ”kirkens venlige ansigt udadtil”, fremhæver Kirsten Brocks. Her er den afgående 
kordegn således med til at udskænke champagne i forbindelse med en af kirkens nytårs-
koncerter.
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Her i september måned åbner et fremskudt 
jobcenter i Houlkærvænget på adressen 
Odshøjvej 30, 2. sal t.v.
Houlkærvænget i Viborg er udpeget som 
ghettoområde, og i den forbindelse har 
Viborg Kommune fået tildelt midler til at 
igangsætte en lokal beskæftigelsesindsats.  
Formålet med et fremskudt jobcenter i 
Houlkærvænget vil primært være at yde 
en anderledes indsats i forhold til beskæf-
tigelse og uddannelse for borgere i områ-
det, der modtager kontanthjælp eller 
starthjælp. Sekundært kan der gives råd 
og vejledning til områdets øvrige beboere 
og områdets virksomheder og foreninger. 
Målet er at forbedre mulighederne for en 
tilknytning til arbejdsmarkedet for mål-
gruppen i området. 
Der vil blive afholdt aktiviteter / workshops, 
hvor Viborg Kommunes samarbejdspartner 
A2B vil være med til at udbrede kendskabet 
og interessen for den fremskudte indsats.
Det første møde afholdes 6. september i 
Aktivitetshuset, hvor der vil blive orienteret 
om de nye muligheder for information og 
støtte i dagligdagen. 
Rådgiver Pia Kallestrup vil efter aftale være 
at træffe på adressen eller i lokalområdet - 
hver onsdag fra den 7. september mellem 
kl. 12.30 og 14.00. Pia vil også være opsø-
gende i området, og man kan lave aftale 
med hende via mobiltelefon eller ved at 
lægge en besked i postkassen på Odshøjvej 
30, 2. tv. 

Fremskudt jobcenter i Houlkær
Hver onsdag fra 7. september vil en udsendt medarbejder være at træffe i Houlkærvænget

Fokus i det fremskudte jobcenter vil være 
at give vejledning og støtte til kontant- og 
starthjælpsmodtagere i området, f.eks. hvis 
der er brug for hjælp til at finde rundt i 
det kommunale system eller til at kontakte 
jobcentret. Ønsket er at mindske afstan-
den mellem borgere og jobcenter og skabe 
et godt og tæt samarbejde med de andre 
aktører i området, herunder Boligselskabet 
Viborg, de lokale foreninger og virksomhe-
der m.fl. 
Generelt vil der i indsatsen blive fokuse-
ret på et bredt samarbejde i lokalområdet, 
ligesom der skal støttes op om mulighe-
derne for at skabe netværk og deltagelse i 
aktiviteter. 
Den almindelige sagsbehandling med myn-
dighed vil stadig foregå i ”Hoved” Jobcen-
tret, hvor det fremskudte jobcenter yder en 
indsats, der vil være rådgivende og vejle-
dende, men kan foregå i samarbejde med 
Jobcentret. 
Pia Kallestrup vil orientere om de nye 
muligheder i området gennem personlig 
kontakt til områdets kontant- og start-
hjælpsmodtagerne.

Inge Beck
Teamkoordinator
Jobcenter Viborg
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Hvad enten vi vil det eller ej, er det uigen-
kaldeligt den vej, det går: Uden et vist 
kendskab til computerverdenen er det 
efterhånden svært at gebærde sig som 
borger i dagens Danmark. Også selv om 
man egentlig er ved at være” for gammel 
til den slags” – og ellers aldrig har følt det 
helt store behov for at sende e-mails og 
klare bankforretningerne via internettet.
Skulle der i Houlkær-området sidde pen-
sionister og efterlønnere, som endnu ikke  
er kommet helt med på ”it-vognen”, så har 
Ældre Sagen i Viborg et godt tilbud til dem.
Hver onsdag formiddag fra klokken 9.30 til 

IT-bistand at hente på ældrecenter
Ældre Sagen i Viborg slår et slag for åben datastue på ”Kildehaven”

klokken 11.30 sidder der et par it-kyndige 
hjælpere klar i en åben datastue på Pleje-
centret ”Kildehaven” – og alle ugens dage 
står computerne i lokalet til fri disposition i 
tidsrummet efter kl. 15.   
Den åbne datastue på ”Kildehaven” har 
efterhånden godt og vel to år på bagen 
– men endnu er den ikke helt blevet den 
succes, som Ældre Sagen fra starten havde 
håbet på.
- Vi forstår det ikke helt selv. Udover data-
stuen på ”Kildehaven” har vi to andre til-
svarende datastuer i ”Klosterhaven” og i 
aktivitetshuset på Rughavevej, og her er 
generelt betydeligt større rift om compu-
terne.
- Derimod er det aldrig for alvor lykkedes 
os at få gang i datastuen i Houlkær – selv 
om der jo garanteret også i den del af byen 
sidder mange ældre, der godt kunne bruge 
nogle timers frivillig it-bistand, bemærker 
Bent Thorgaard, som er ”hovedadministra-
tor” for Ældre Sagens tre datastuer i Viborg.

Tre faste hjælpere i Houlkær
Indtil han gik på pension som 60-årig var 
Bent Thorgaard viceinspektør og compu-
ter-ansvarlig på Sjørslev Skole nær Kjelle-
rup.
I dag er arbejdet med at introducere 
Viborgs ældre til it-verdenen blevet hans 
store fritidsinteresse.
- Eksempelvis arrangerer jeg i vinterens løb 
nogle temadage, hvor fire ældre ad gangen 
kan blive indført i nogle af de mest grund-

Hver onsdag formiddag kan områdets pen-
sionister og efterlønnere hente frivillig it-
bistand i Ældre Sagens åbne datastue på 
”Kildehaven” i Houlkær. Og i eftermid-
dagstimerne står computerne i lokalet til fri 
afbenyttelse fra kl. 15.
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læggende it-færdigheder, og jeg tager også 
ud til de ældre i hjemmene, hvis de har 
problemer med at få deres computerudstyr 
til at virke, fortæller Bent Thorgaard.
Til at hjælpe sig med de omsiggribende 
it-aktiviteter har han en ”stab” på i alt ni 
frivillige hjælpere.
I datastuen på ”Kildehaven” i Houlkær er 
det typisk Svend Holm, Bruno Weber og 
Jørn Olsen, der sidder klar med gode råd 
og teknisk bistand, men hvad computerne 
i øvrigt bliver brugt til – det er helt op til 
brugerne selv.
- To af vore faste brugere på ”Kildehaven” 
kommer således udelukkende for at lægge 
kabale. Og det er så også helt i orden.
- Andre vil for eksempel gerne have hjælp 
til at sende e-mails, søge oplysninger på 
internettet eller få oprettet en nem-ID-
konto.
- Og så er efterhånden også en hel del 
ældre, der bruger computeren til at holde 
forbindelse med børn og børnebørn i 
udlandet. Via Skype – eller via Facebook, 
nævner Bent Thorgaard. 

Tidssvarende udstyr
Oprindelig var det udtjente, kommunale 
computere, der stod til rådighed for bru-
gerne i Ældre Sagens åbne datastuer, men 
inden for de seneste fire år er it-udstyret 
blevet opgraderet, så det i dag er helt up-
to-date.
- Vi besluttede på et tidspunkt, at vi ville 
have nyt og tidssvarende udstyr i alle vore 
tre datastuer, og dét mål er vi dag tæt på 
at have nået.
- Pengene har vi hovedsageligt skaffet via 
tilskud fra kommunens paragraf 18-pulje 
til støtte af socialt, humanitært arbejde.  

Og så er der også et par pengeinstitutter, 
der har givet os en økonomisk håndsræk-
ning, nævner Bent Thorgaard.
Foruden fire stationære computere er 
datastuen på ”Kildehaven” udstyret med 
en fælles printer – og et trådløst netværk, 
som brugerne kan koble deres egne, bær-
bare pc’er til.
Håbet er, at omtalen i Houlkær Nyt kan 
være med til at skabe større aktivitet i 
datastuen, når Ældre Sagens frivillige ”it-
patrulje” genoptager sin virksomhed i sep-
tember.
Og så knytter Bent Thorgaard i øvrigt også 
visse forventninger til et nyt – og mere for-
maliseret – samarbejde med Houlkær Bib-
liotek.
- De ansatte på biblioteket får jævnligt 
henvendelser fra ældre, der gerne vil have 
hjælp til løsning af forskellige it-problemer. 
Men på biblioteket har de kun i begrænset 
omfang mulighed for at svare på spørgs-
målene. 
- Dét har vi til gengæld til overflod i data-
stuen på ”Kildehaven”, understreger Bent 
Thorgaard, som kan kontaktes på tlf. 
86638438, hvis der i Houlkær skulle være 
pensionister og efterlønnere, som har yder-
ligere spørgsmål til Ældre Sagens frivillige 
it-service.
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- Når I ikke vil bygge efter vores anvisnin-
ger, så får I heller ingen tilskudsmillioner 
fra os.
Så klar og kontant er meldingen fra Lokale- 
og Anlægsfonden, efter at halbestyrelsen i 
Houlkær i foråret valgte at droppe planerne 
om en uopvarmet og sejldugsbeklædt 
lethal – til fordel for et mere traditionelt 
byggeri for enden ad Odshøjvej.
Lokale- og Anlægsfonden var ellers i sin tid 
vaks til at stille arbejdsgruppen i Houlkær 
et tilskud på 2,5 mio. kroner i udsigt, men 
de penge er nu igen taget af bordet, kon-
staterer næstformand i Houlkær Hallen, Ole 
Birch, med en vis forundring i stemmen.
-Selve hovedsigtet med projektet er jo 
ellers det samme, som det hele tiden har 
været – nemlig at samle Houlkær Hallen 
og Fritidsgården i Houlkær under ét tag og 
omdanne den eksisterende idrætshal til et 
åbent aktivitetscenter for hele lokalområ-
det - men for Lokale- og Anlægsfonden er 
det åbenbart et kardinalpunkt, at hal nr. 2 
skal være en såkaldt lethal.
- Dermed står vi i en ny situation, som vi i 
arbejdsgruppen bag Houlkær Fælled-pro-
jektet har været nødt til at skulle forholde 
os til, erkender han.

Penge nok endda
Initiativtagerne har i realiteten haft tre 
alternativer: 1) at forsøge at skaffe nye 
fondsmidler til realisering af det oprindelige 
projekt. 2) at kaste håndklædet i ringen og 

Houlkær Fælled – i reduceret udgave
Ingen penge at hente hos Lokale- og Anlægsfonden 
– men halplanerne lever fortsat i bedste velgående

helt droppe Houlkær Fælled-planerne. Eller 
3)at skrue en smule ned for ambitionerne 
og i stedet indstille sigtet på et noget bil-
ligere projekt:
Valget er i bred enighed faldet på den 
sidste af de tre modeller – og det behøver 
såmænd heller ikke at være så skidt endda, 
vurderer Ole Birch.
- Selv uden støtten fra Lokale- og Anlægs-
fonden har vi stadig en otte-ni millioner 
kroner at bygge for. 
- For de penge skulle det stadig være rea-
listisk at bygge en ny, fleksibel minihal – 
og få flyttet Fritidsgården op i forbindelse 
med Houlkær Hallen, som det hele tiden 
har været meningen, anfører han.
Viborg Kommune har i budgettet for 2012 
afsat tre millioner kroner til flytningen af 
Fritidsgården – i forvisning om, at Bolig-
selskabet Viborg står på spring til at over-
tage fritidsklubbens nuværende lokaler ved 
Fristruphøjvej.
Før handelen med boligselskabet kan blive 
en realitet, skal der dog først udarbejdes 
en ny lokalplan for området, hvor den 
nuværende Fritidsgård ligger, og det er tra-
ditionelt ikke noget, der klares i en hånde-
vending.
- Derfor må vi nok desværre også se i 
øjnene, at vi skal hen i midten af 2012, før 
det er realistisk, at vi kan komme i gang 
med at bygge, vurderer Ole Birch.
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Når det kan lade sig gøre i Løgstrup, i Rød-
ding og alle mulige andre, små lokalsam-
fund, hvorfor skulle det så ikke også kunne 
lade sig gøre i Houlkær: at samle nogle 
hundrede feststemte bysbørn til en årlig 
fest med fællesspisning, musik og dans?
Aktivitetsmedarbejder Jakob Flintholm og 
den nyvalgte formand for Houlkær Hallen, 
Jens Johansen, har i hvert fald besluttet sig 
for, at de vil gøre et seriøst forsøg.
Aftalerne om mad og musik er så småt ved 
at falde på plads, og nu håber de to festar-
rangører så bare på, at Houlkær-borgerne 
vil bakke op om initiativet – og møde tal-
stærkt op i Houlkær Hallen fredag 30. sep-
tember.
- Arrangementet i år er helt klart tænkt 
som en prøveballon, men hvis det ellers går, 
som vi håber, skulle festen meget gerne 
udvikle sig til en årligt tilbagevendende 
begivenhed.
- Personligt tror – og håber - jeg på, at vi 
i denne omgang kan samle omkring 200 
mennesker til fest i hallen. Det er nogen-
lunde, hvad der skal til, for at vi til en start 
kan få arrangementet til at løbe rundt, vur-
derer en på forhånd fortrøstningsfuld Jens 
Johansen.
Festen i Houlkær Hallen lanceres under 
overskriften ”Den store gadefest”.
Heri ligger, at de forskellige kvarterer i 
bydelen opfordres til at tilmelde sig samlet 
– og at festen således kan være en oplagt 
mulighed for at få en svingom med naboen 
eller genboen.

Houlkær Hallen byder op til dans
Håbet er, at ”Den store gadefest” 30. september kan blive starten på en tradition   

- I forbindelse med Jakobs ansættelse 
som aktivitetsmedarbejder i hallen har der 
været meget fokus på arbejdet med socialt 
udsatte unge. Det er naturligvis fortsat et 
område, vi i halbestyrelsen vil have stor 
fokus på  – men Houlkær Hallen skal også 
meget gerne være en samlende institution 
for ”det brede publikum” i lokalområdet.
- Det er bl.a. også i den sammenhæng, hal-
festen 30. september skal ses, fremhæver 
Jens Johansen.
Oprindeligt var det planen at afvikle festen 
sidst i august – som en del af programmet 
for Houlkær Festuge.
Det ville umiddelbart have været det mest 
nærliggende, medgiver halbestyrelsesfor-
manden, men med så kort varsel lod det 
sig ganske enkelt ikke gøre at få stablet ”en 
ordentlig fest” på benene.
Nu endte det i stedet med at blive en sep-
temberfest, og det er måske i virkeligheden 
heller ikke så skidt endda, vurderer Jens 
Johansen.
- I september sker der traditionelt ikke 
så meget andet – og vi holder os stadig 
på god afstand af julefrokostsæsonen, 
bemærker han.
Tilmeldingerne til halfesten kommer til af 
foregå via Houlkær Hallens hjemmeside.
Det mere præcise festprogram fremgår 
af annoncen, som optræder andetsteds i 
dette nummer af Houlkær Nyt.
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Også til efteråret bliver der mulighed for at 
afreagere i Houlkær Hallen – på sandsække 
og indbildte modstandere.
Forårets forsøg med boksetræning i hal-
lens selskabslokaler har vist sig at være så 
tilpas stor en succes, at instruktør Linda 
Schandorff Pedersen er frisk på en ny halv-
sæson med skyggeboksning, sjipning og 
andre konditionskrævende aktiviteter.
- Præcis som jeg håbede på fra starten, 
har boksetræningen vist sig at tiltrække et 
meget blandet klientel.
- Der er både unge piger, mænd i slutnin-
gen af 30erne - og sågar et forældrepar, 
som det lykkedes mig at få ”kapret” i for-
bindelse med et forældrearrangement på 
Houlkærskolen.
- Alt i alt synes jeg, det indtil videre har 
været rigtig godt og hyggeligt, nævner den 
entusiastiske bokse-instruktør.
Som tidligere omtalt i Houlkær Nyt var 
Linda Schandorff Pedersen i foråret i akti-
vitering i Houlkær Hallen. Netop for at hun 
kunne prøve nogle ting af – og sondere 
terrænet for nye, lokale idrætstilbud.
I mellemtiden er Linda blevet optaget på 
VUC Skive-Viborg, hvor hun i det kom-
mende skoleår skal følge en række HF-
kurser.
På den baggrund er hun som udgangs-
punkt også en smule forsigtig med at binde 
sig til alt for mange instruktørtimer i Houl-
kær Hallen i 2011/2012-sæsonen.
- I første omgang ligger det kun fast, at 
der bliver boksetræning i Houlkær Hallens 

Boksetræning ligner et ”hit”
Blandet klientel slår til sandsækken i Houlkær Hallens selskabslokaler 

selskabslokaler hver onsdag fra kl. 17.30 til 
18.30.
- Resten kommer i nogen grad til at 
afhænge af, hvor tidskrævende mine HF-
studier viser sig at være, nævner Linda 
Schandorff Pedersen.
I dét omfang, studierne tillader det, vil hun 
dog også meget gerne fortsætte med at til-
byde fødsels- og efterfødselstræning. Som 
hun gjorde det i foråret under overskrif-
terne ”Big Mama” og ”Hot Mama”.
Flere nybagte – og vordende – mødre i 
lokalområdet har allerede vist interesse for 
at være med på et nyt ”Hot Mama”-hold.
- Og skulle der være andre, der gerne lige 
vil høre lidt mere om, hvad træningen går 
ud på, er de altid velkomne til at kontakte 
mig på tlf. 22587100.
- Så må vi se, om ikke også jeg på en eller 
anden måde kan finde tid til at fortsætte 
med ”Big Mama”- og ”Hot Mama”-aktivi-
teterne, bemærker Linda Schandorff Peder-
sen.

Mennesker mødes og sød musik opstår. 
Således også på forårets ”Hot Mama”-hold 
i Houlkær.
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Houlkær som midtjysk salsa-mekka?
Visionen er ikke længere helt så urealistisk, 
som den måske umiddelbart kan klinge i 
nogles øren.
I det mindste er den århusianske salsaskole, 
”Salsa Clave”, så tilfreds med forløbet af 
det første halve års salsa-aktiviteter i Houl-
kær, at der også til efteråret bliver mulig-
hed for at danse salsa i Houlkær Hallens 
selskabslokaler.
- Det endte med, at vi i foråret fik samlet 
et begynderhold bestående af omkring 30 
dansere, hvoraf en enkelt kom kørende helt 
fra Randers.
- Dét synes jeg da godt, man kan betegne 
som en succes.
- Folk skal lige finde ud af, at der er sådan 
et tilbud i Viborg-området, men nu da 
budskabet forhåbentlig har spredt sig, er 
ambitionen, at vi her i efteråret kan få 
oprettet to salsa-hold i Houlkær: et begyn-
derhold og et hold for lettere øvede, fortæl-
ler An Van Nguyen, som er ”Salsa Claves” 
udsendte gæsteinstruktør i det midtjyske.
”Salsa Clave” er allerede ”tyvstartet” på den 
nye sæson i Houlkær.
Tirsdag 30. august inviterede salsa-skolen 
til gratis prøvetime, hvor alle interesserede 
havde mulighed for at snuse til salsa-ryt-
merne og de forskellige grundtrin.
Selve den egentlige sæson går først i gang 
tirsdag 6. september med dans for de let-
tere øvede fra kl. 18.30 til 19.55 og dans 
for nybegynderne fra kl. 20 til kl. 21.25.
For begge hold gælder, at efterårets salsa-

Salsa-rytmer giver genklang
Århusiansk salsa-skole håber i efteråret at få oprettet to salsa-hold i Houlkær

undervisning strækker sig over i alt 12 
lektioner, og deltagerne behøver ikke selv 
medbringe en dansepartner, pointerer An 
Van Nguyen.
- Salsa er en social dans, hvor man ikke 
danser med en fast partner, når man går 
på et hold. I løbet af undervisningstimerne 
skiftes der løbende dansepartner, hvilket 
både styrker herrernes føringsevner og 
kvindernes talent for at lade sig føre.
- Traditionelt er det altid lidt af en udfor-
dring at skaffe herrer nok, men på dét 
punkt er det såmænd ikke værre i Houlkær 
end andre steder. 
- Faktisk dukkede der et par ekstra mænd 
op i løbet af forårssæsonen, så der til sidst 
kun var nogle få piger ”i overskud”, noterer 
han. 
I det hele taget har An Van Nguyen indtil 
videre kun positivt at sige om Houlkær som 
salsa-by.
- Det er altid spændende at komme ud, 
møde danseglade mennesker og være med 
til at etablere et nyt lokalt salsa-miljø, og 
rammerne i Houlkær Hallen er for mig at se 
helt perfekte til formålet.
- Lokalet har en passende størrelse. Der er 
et godt lydanlæg, og skulle vi på et tids-
punkt nå så langt, at det bliver aktuelt at 
holde egentlige salsa-fester, er rammerne 
også rigtig godt egnede til dét, vurderer An 
Van Nguyen ved indgangen til sin anden 
halvsæson som salsa-instruktør i Houlkær.
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DEN INTERNATIONALE FAMILIEHØJSKOLE 

International familiehøjskole 
afholder IT -kursus for forældre

Spørg bare løs !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sted :  Odshøjvej 30. 2 tv.

Rådgiver : Projektkoordinator Kirsten Mahler
Start 10. august 2011

Åbningstider Onsdage. Fra kl. 15 til 17.

Dette er et uforpligtende tilbud til alle beboere, der har brug for råd og vejledning eller blot 
et lyttende øre. Det kunne være i forhold til rettigheder, børneopdragelse, svære breve fra 
offentlige kontorer, arbejdsmarkedet, samlivs problemer m.m.
Der vil være kaffe/the på kanden i hjemlige omgivelser.

Kirsten Mahler.

Dette kursus indeholder det helt grundlæg-
gende kendskab til IT.
Du kommer bl. a. til at lære:
1. Brugen af computer
2. Brug af Office Pakken
3. Brug af internettet
4. Facebook

Plads 6 personer pr. kursus forløb. 
Tilmelding er nødvendig.

Kurset kommer til at foregå i 
familiehøjskolens lejlighed. 
Odshøjvej 30 2.tv
8800 Viborg
Startdato: 18 september 2011
Skriv en mail på: peter@jeeva.dk
Underviser: Peter Jeeva
Tlf. 30 22 83 15
Project koodinator : Kirsten Mahler
Tlf. 61 20 44 52 

Invitation til House Warming!
Den International familiehøjskole har nu fået indrettet en dejlig lejlighed på 

Odshøjvej 30 2  tv. Derfor vil det glæde os at se DIG 
onsdag d. 28  september kl. 17 til 1830.

En gruppe aktive højskolekvinder vil servere lidt godt til at pirre dine smagsløg. 
Underholdningen vil vække andre sanser  !!!!!!!!!!!  

Vi glæder os til at se DIG!! 
varme hilsner Kirsten Mahler Projektkoordinator.
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Viborg Bibliotekerne udsender to gange 
om året et sæsonprogram for arrangemen-
ter. Programmet hedder ”Bemærkedage” 
og er spækket med spændende tilbud til 
både børn og voksne.
Til de fleste arrangementer skal der købes 
billet. De kan købes online på adressen: 
www.viborgbib.dk/bemaerkedage – man 
kan selvfølgelig også købe billetter til alle 
arrangementer på Houlkær Bibliotek og på 
hovedbiblioteket i Viborg.

Fra efterårsprogrammet september - 
december kan f.eks. nævnes:

Lørdag d. 10. september kl. 10.30 – 11.00 
på Viborg Bibliotek
Bogcafé
En hyggelig time med gode bøger, choko-
lade og kaffe – mød op og få inspiration 
til efterårets læsning. Et meget populært 
tilbud! 
Gratis adgang.

Torsdag d. 15. september kl. 19.30 på 
Viborg Bibliotek
Birgitte Nymann: Flad mave for altid
Birgitte Nymann fortæller, hvad der kan 
gøre hverdag, sundhed, form og figur 
bedre. Du får sundhed og livskvalitet serve-
ret med et glimt i øjet og en ligefremhed, 
der gør tingene lidt mindre komplicerede.
Entré: 100 kr.

Bemærk Bemærkedage

Fredag d. 23. september kl. 17.00 på Viborg 
Bibliotek
PølseHORNkoncert for hele familien med 
Det Jyske Ensemble
Tag ungerne med til koncert – og få aftens-
maden klaret! Ensemblet spiller musik for 
børn i alle aldre og fortæller undervejs om 
musik og instrumenter.
Biblioteket serverer pølsehorn mm., hvis du 
køber spisebilletter inden 20. september.
Entré: 30 kr. pr. person for mad og drikke.

Søndag d. 2. oktober kl. 16.00 på Paletten
Skæg med bogstaver i Viborg
Alle børn kender Hr. Skæg fra Ramasjang 
– nu kommer han til Viborg sammen med 
alle de iørefaldende sange fra udsendel-
serne.
Entré: 40 kr. pr. person – gælder både børn 
og voksne.

Lørdag d 15. oktober – søndag d. 23. okto-
ber
Skattejagt for hele familien
Børnebiblioteket har atter lavet de popu-
lære skattejagter i naturen omkring Viborg. 
Skattekortene kan købes på hovedbibliote-
ket fra fredag d. 14. og på Houlkær Biblio-
tek fra mandag d. 17. oktober. 
Entré: 50 kr. for et sæt kort til alle skat-
tejagterne - for grupper med over 5 børn 
100 kr.
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Mandag d. 17. oktober kl. 11.00 og 14.00 
på Viborg Bibliotek
”Fra dig til mig” med Teater Månegøgl 
Historien om Omar, der flyver med drager i 
et land langt, langt herfra og pludselig en 
dag skal rejse et andet sted hen. Et sted 
hvor de heldigvis også flyver med drager.
Så smukt, så enkelt, så humoristisk og 
rørende kan en historie fortælles!
Alder: 3 – 6 år.
Entré: 30 kr. pr. person – gælder både børn 
og voksne

Tirsdag d. 1. november kl. 19.30 på Viborg 
Bibliotek
Forfattercafé med Kirsten Torup
Kirsten Torup er en meget betydningsfuld 
og meget læst forfatter. ”Tilfældets Gud” 
er hendes nyeste roman om en karriere-
kvindes møde med en ubønhørlig virkelig-
hed, som hendes rige tilværelse hidtil har 
beskyttet hende imod.
Entré: 50 kr. 

Tirsdag d. 15. november kl. 19.00 på Houl-
kær Bibliotek
Inspiration til julens dekorationer
En hyggelig dameaften: En blomsterdeko-
ratør og en pilefletter viser, hvordan man 
laver nye, anderledes juledekorationer. De 
fremstillede dekorationer udloddes på ind-
gangsbilletten – der er gode chancer for at 
få en flot dekoration med hjem. 
Entré: 75 kr. incl. kaffe og kage.

Få hele programmet på Houlkær Bibliotek 
eller se det på Viborg Bibliotekernes hjem-
meside: www.viborgbib.dk. Her kan du 
også købe billetterne online.

Erik Fosnes Hansen: 
Beretninger om beskyttelse

I min sommerferie har jeg endnu engang 
med stor fornøjelse genlæst ”Beretninger 
om beskyttelse” af den norske forfatter 
Erik Fosnes Hansen. Bogen blev udgivet på 
dansk i 1999, som 1. del af et ambitiøst 
romanprojekt, der desværre endnu ikke er 
færdiggjort. Det er dog ingen hindring for, 
at bogen er en meget stor læseoplevelse.

Anbefaling:
Bogen består af flere dramatiske fortællin-
ger med både synlige og usynlige sammen-
hænge. Historierne udspilles på forskellige 
steder både geografisk og historisk. 
Den første historie handler om en excen-
trisk rigmand, der lever helt isoleret med en 
trofast butler og en ældgammel abe. Han 
opsøges af en yngre slægtning, en ung 
pige der er i en akut krise i sit liv. 
Næste historie handler om en fyrmester-
familie, der også lever isoleret på en lille 
skærgårdsø i slutningen af 1800-tallet. 
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Tredje historie udspiller sig i Renæssancens 
Italien, hvor en tjener af sin herre sendes 
ud for at finde den maler, der har malet 
et mislykket, men måske undergørende 
maleri. Sidste fortælling binder en sløjfe til 
den første.

Jeg fascineres af disse historier om liv 
– skæbner, som leves under så forskel-
lige vilkår og jeg får, som sikkert mange 
andre læsere, associationer til Karen Blixens 
skæbnefortællinger. Indlevelsen, detaljerig-
dommen, det rige sprog og historiernes 
særpræg – den frie bevægelse mellem for-
skellige dimensioner. Hvor får forfatteren 
det fra? 
Man kan også kalde romanen encyklopæ-
disk, fordi den rummer et væld af viden om 
de mest forskellige emner, der på forskellig 
vis berører og optager romanens personer 
og bogens tema: entomologi (insektlære), 
faralogi (læren om fyrtårne), videnskabs-
kritik, troldomskunst, naturmedicin, kaos-
koeffisienter, renæssancekunst, antallet af 
hundebid i New York i årene 1955 – 59 
…….. Man sluger det hele og vil have mere.
Romanens første sætning: ”Livet er en 
fugl”

For mit eget vedkommende var denne bog 
årsagen til, at jeg begyndte at samle på fyr-
tårne. Altså ikke i fysisk form, men på viden 
om fyrtårne og billeder af dem. Når som 
helst det kan lade sig gøre besøger min 
mand og jeg fyrtårne i ind- og udland. Vi 
sejler i sommerferierne og tager billeder af 
alle de fyrtårne, vi passerer og lægger gerne 
ruten om, hvis det giver mulighed for et 
besøg.  Da vi sejlede i den svenske skær-
gård denne sommer, var det selvfølgelig 

helt uomgængeligt, at jeg skulle genlæse 
romanen, der startede interessen.
Det, der optager mig meget ved fyrtår-
nene, er både deres symbolske og praktiske 
betydning. 
Den enorme betydning, det fik for skibs-
farten og transport af varer, at man kunne 
færdes trygt langs kysterne, ingeniørbedrif-
terne der gjorde det muligt at bygge på de 
mest stormomsuste skær, udviklingen af 
teknologien for fyrlysene, der også revolu-
tionerede belysningen i hjemmene. 
Men jeg fascineres også af fyrtårnets sym-
bolske betydning som beskytter og vejleder. 
Et af de mest kendte svenske fyr hedder 
”Pater Noster” – Fader Vor. 

Andre romaner af Erik Fosnæs Hansen om 
liv og skæbner:
”Salme ved rejsens afslutning”, 1991
”Løvekvinden”, 2007

Kirsten Nørgaard
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Nyt fra skolen
Skoleåret 2011-2012 er nu i gang efter 
sommerferien. Første skoledag efter ferien 
var der undervisning efter det nye skema 
dog afbrudt af en fællestime, hvor 1.-9. 
årg. er samlet. Her blev der budt velkom-
men til det nye skoleår, desuden blev nye 
lærere præsenteret. Traditionen tro blev der 
sunget nogle sange, samt givet et overblik 
over nyheder fra sommerferien.
Midt på formiddagen blev der budt vel-
kommen til nye elever på 0. årgang. Mange 
forældre deltog i første skoledag. Vi har 3 
klasser på 0. årgang.
Vi har ansat 3 nye lærere. 1 lærer i fast 
stilling, 2 lærere i barselsvikariater af 1 års 
varighed.
I kommende skoleår har vi fokus på nogle 
udviklingsområder. På 7. årgang ændres
organisationen sådan, at der arbejdes mere 
på tværs af klasser og mere tværfag-ligt.
Vi udnytter lovens bestemmelser om, at 
klasserne kan opbrydes i ca. halvdelen af 
undervisningstiden til fordel for dannelse 
af grupper/hold på tværs af klasserne.
Målet er bl.a. at øge undervisningsdifferen-
tieringen.
På mellemtrinnet tages ”Cooperative Lea-
rning” i anvendelse, som metode til at 
øge effekten af undervisningen. Metoden 
bygger på en større grad af elevaktivitet i 
undervisningen. Lærerne har i foråret været 
på kursus for at blive indført i metoden.
IT i undervisningen vil være i fokus det 
kommende skoleår. Bestyrelsen har områ-
det som indsatsområde.
I oktober afholdes en pædagogisk dag for 
skolens personale, hvor vi skal drøfte,

hvilket udstyr og hvilke IT-baserede under-
visningsprogrammer, vi vil inddrage i 
undervisningen.
Læsecentret er i gang med undervisningen. 
I løbet af året modtager ca. 130 elever 
med læsevanskeligheder (bl.a. ordblindhed) 
undervisning i 6-7 uger. Der er tale om en 
meget intensiv undervisning. En evaluering 
af effekten af undervisningen viser, at der 
opnås særdeles gode resultater af denne. 
Læsecentret har til huse på skolen, og 4 
lærere varetager undervisningen.
Skolebestyrelsen har fastlagt årets møde-
række. Der afholdes møde 1 gang pr. 
måned.
Temaerne det kommende år vil have fokus 
på indsatsområderne. Områderne skal 
muligvis omprioriteres, da der på bestyrel-
sens forældremøde i maj kom nye forslag 
frem.
Bestyrelsen skal desuden, som et fast 
område, forholde sig til skolens planlæg-
ning såsom økonomi, timefordelingsplan 
m.m.
I foråret 2012 afholdes valg til bestyrelsen. 
3 medlemmer er på valg efter 2 år i besty-
relsen. 
Kommunikationen mellem skole og foræl-
dre foregår i stigende grad via ForældreIn-
tra. I stedet for skrivelser, som tidligere blev 
sendt med eleverne hjem, foregår kom-
munikationen nu elektronisk. Alle forældre 
får udleveret en kode, så man kan gå ind 
i systemet. Hver uge udsendes på Foræl-
dreIntra og skolens hjemmeside et nyheds-
brev, som beretter om, hvad der sker på 
skolen.
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Kom så HIF-OGF!
Nej, vel. Det lyder ikke særlig mundret.  Og 
i kampens hede forfalder spillere og tilsku-
ere derfor også let til at råbe Houlkær eller 
Overlund i stedet. Af gammel vane – eller 
slet og ret fordi det falder mest naturligt.
Den situation har folkene bag det ellers 
ganske succesrige og fasttømrede ung-
doms- og seniorfodboldsamarbejde i Houl-
kær-Overlund-området nu sat sig for at 
forsøge at rette op på.
Hen over sommeren har der været udlo-
vet et gavekort på 500 kroner til den, der 
kunne hitte på et nyt – velklingende – 
navn til ”overbygningen” på de to gamle 
fodboldklubber i området, Houlkær IF og 
Overlund GF.
Desværre, konstaterer Connie Andersen, 
som er formand for Overlund GF, har ide-
rigdommen ikke været den allerstørste. 
Eller også har lokalbefolkningen ”Øst for 
Søerne” bare ikke været opmærksom på, at 
navnekonkurrencen er udskrevet.
Kendsgerningen er, at der ved fristens 
udløb 1. august blot var indkommet seks 
forslag, hvoraf de fem oven i købet var fra 
den samme forslagsstiller.
På den baggrund er fristen for aflevering 
af forslag nu udsat til 20. september, så der 
forhåbentlig er lidt flere, der vil bidrage.
- Navneændringen kan alligevel tidligst 
træde i kraft fra forårssæsonen 2012. 
Derfor kan der heller ikke ske det helt store 

Nyt – og mere mundret - navn 
efterlyses

Fodboldsamarbejdet HIF-OGF udlover gavekort på 500 kr. til den, der finder det rigtige

ved at forlænge fristen nogle uger, hvis vi 
så til gengæld ender med at finde det helt 
rigtige navn, ræsonnerer Connie Andersen.
Helt uden problemer har det selvfølgelig 
ikke været for to gamle ”arvefjender” plud-
selig at skulle spille på samme hold. I bog-
staveligste forstand.
Specielt i starten var der en hel del ”kame-
ler”, der skulle ”sluges”. Men overordnet 
set har konstruktionen HIF-OGF indtil 
videre været en succes. Sportsligt såvel som 
socialt.
- Her i efterårssæsonen har vi således både 
et U15- og et U17-hold med i mesterræk-
ken. Det har vi aldrig tidligere haft her i 
området – og det hører for den sags skyld 
også til sjældenhederne, at vi overhovedet 
har kunnet stille et U19-hold.
- Dét kan vi nu takket være samarbejdet 
mellem Overlund og Houlkær. Og som 
noget er U13- og U14-årgangene også 
kommet med. 
- Det var oprindeligt ikke meningen, men 
det har ganske enkelt været nødvendigt, 
fordi hverken OGF eller HIF ville kunne 
stille hold hver for sig her efter sommer-
pausen, nævner Connie Andersen.
Ambitionen er naturligvis, at det gode 
ungdomsarbejde på sigt også gerne skulle 
smitte af på resultaterne i seniorafdelingen.
På dét punkt lader den sportslige succes 
dog foreløbig vente på sig.
- Omtrent lige så hurtigt som de unge 
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rykker op som seniorer – lige så hurtigt 
rejser de fra byen for at studere. Den udvik-
ling kan vi som fodboldklubber vanskeligt 
dæmme op for, men forhåbentlig kan vi 
da stadig i fællesskab stille minimum to 
seniorhold. 
- Det ville vi formentlig heller ikke have 
kunnet, hvis ikke det havde været for HIF-
OGF-samarbejdet, vurderer Connie Ander-
sen.

Hvem ved? Måske kan et nyt og mere vel-
klingende navn ligefrem være med til at 
give ny livskraft og energi til fodboldsam-
arbejdet på tværs af Randersvej…….
Alle gode forslag modtages under alle 
omstændigheder med kyshånd – og de kan 
afleveres enten i Houlkær Hallen hos akti-
vitetsmedarbejder Jakob Flintholm eller i 
Overlund Hallen hos halinspektør Tommy 
Pedersen.

Vi startede den 23. august i Houlkærhal-
len, men hvis du læser dette efter den 23. 
august, og har lyst til at være med, kan du 
sagtens nå det endnu. Mød endelig op, der 
er plads til alle. Line (udtales lajn) dance 
er en dans, der foregår på Lines (Linjer). 
En af fordelene ved Linedance er, at man 
ikke har en dansepartner. Man møder op, 
stiller sig på Lines, og dansen starter. Hver 
dans består af nogle trinkombinationer, 
som læres udenad og gentages igennem 
hele musikstykket. Vi danser mest til coun-
trymusik, men enkelte ”moderne” kan også 
snige sig ind. Du behøver hverken cowboy-

hat eller cowboystøvler for at danse Line-
dance.

Kl. 18:00  2 års
Kl. 19:00  Begyndere
Kl. 20:00  Øvede
Kl. 21:00  Let øvede

Nye dansere har 2 gratis prøvetimer.
Husk skiftesko!

Vi håber, vi ses. YEAHA
Hanne Stensig

www.houlkaerlinedanceclub.dk   

Så er startskuddet gået for en ny 
kanon sæson i Houlkær Linedance Club

Badmintonafdelingen
Som det fremgår af vinterprogram på næste side, er der ikke de store ændringer i forhold til 
sidste år. De nævnte tider er, hvad der lige nu er muligt. Hvis der - mod forventning - viser 
sig andre muligheder i løbet af efteråret, vil det naturligvis blive oplyst - og tilbudt. Indtil 
videre må det blot konstateres, at der mangler en hal - Astro Center er som bekendt ikke til 
rådighed og Gymnasiehallen er lukket frem til uge 43 pga. renovering.

Anders E. Larsen
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Ret til ændringer forbeholdes!
(x) lukket uge 42, (51), 52, 7 og 14

Ved tilmelding oplyses navn, adresse og fødselsdato.

Kontingentet opkræves af Viborg Idrætsråd 
og der pålægges rykkergebyr på 100 kr. ved for sen indbetaling.

Kontingent pr. person  Sæson 2011/2012
Motion Houlkærskolen 600 kr.
Børn/unge  300 kr.
”Familie” pr. barn  250 kr.
Seniorer   800 kr.

Ved ”kontingent pr. familie” forstås 1-2 børn ledsaget af en voksen, hvor det kun er 
barnet/børnene, der betaler kontingent. Der er ikke trænere tilstede.

Deltagelse i stævner og lign. er for egen regning.

Kontaktperson Anders E. Larsen - 8667 4881

Start Slut
Sted m.m. Dag Tid 2011 2012
Houlkær Hallen
Seniorer (DGI turnering) onsdag 19.00-22.00 31. aug. 25. april
Houlkærskolen (x)
Børn (nybegyndere) mandag 18.00-19.00 5. sep. 26. marts
Familie mandag 19.00-20.00 5. sep. 26. marts
Motionister mandag 20.00-22.00 5.sep. 30. april
Familie onsdag 18.30-19.30 7. sep. 28. marts
Motionister onsdag 19.30-22.00 7. sep. 25. april
Børn (øvede) torsdag 17.00-18.30 8. sep. 29. marts
Motionister torsdag 20.00-22.00 8. sep. 26. april

Badminton Vinterprogram
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Houlkær Kirkes Pigekor 
på korrejse til Krakow

14 piger fra Houlkær Kirkes Pigekor var 
sammen med korets leder Jens Chr. Hansen 
samt to korforældre på en vellykket kon-
certrejse til Krakow i Polen den første uge i 
juli. Koret har sunget til højmessen i en af 
byens største kirker Katarina-kirken, og gav 
efter gudstjenesten en koncert på en lille 
times tid. På turen blev der også lejlighed 
til at synge for de mange turister i Krakows 
domkirke. De berømte saltminer syd for 
Krakow rummer et meget stort og berømt 
kirkerum over 100 meter under jordover-
fladen, hvor alle figurer og udsmykninger 
er skåret i saltsten. Også her blev der lej-
lighed til en mini-koncert. Koret besøgte 
også koncentrationslejren Auschwitz. Den 
dygtige unge guide Lucas, hvis olde-
far på mirakuløs vis havde overlevet 5 års 

indespærring i lejren, fortalte levende og 
engageret om de rædselsfulde forhold og 
de lidelser, de tilfangetagne, herunder ca. 
1 mio. jøder, måtte udstå, samt om deres 
henrettelse i lejrens forfærdelige gaskamre.  
Den sidste dag på turen besøgte koret et 
plejehjem og sang for beboerne, hvoraf 
flere var over 100 år. En god oplevelse for 
alle.
Til gennemførelse af turen har Nordea 
Bank, Tingstadens Y’s Mens Club, Houlkær 
Kirkes Forårsmarked, H S Tømrer- og Sned-
kerfirma samt mange privatpersoner ydet 
økonomisk bidrag, som vi i koret er meget 
taknemlige for.

Jens Chr. Hansen
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Høstgudstjeneste
Søndag d. 25. september kl. 10.30 holder vi Høstgudstjeneste – særligt tilrettelagt for børn. 
Vi siger Gud tak for alle de gode gaver, som Han gi’r os. 
Tag gerne frugt og grøntsager med, som børnene kan bære ind i kirken og sælge ved kirke-
kaffen efter gudstjenesten. Overskuddet går til fattige og udsatte mennesker. 

Alle Helgens søndag 
Ved Alle Helgen mindes vi dem, vi har mistet i årets løb. 
Ved gudstjenesten kl. 10.30 læses navnene på alle, der er døde i Houlkær sogn siden sidste 
Alle Helgen.
Kl. 14.00 afholdes en særlig gudstjeneste for familier, der har mistet børn og unge. Det sker 
i samarbejde med de to landsforeninger, der støtter forældre, der har mistet børn.

Arrangementer

Det er tid for nye konfirmander. Som I 
måske har læst i avisen og set i fjernsynet 
er intet, som det plejer at være... Konfir-
mandforberedelsen er under forandring – 
og det, tror vi, kan ende rigtig godt.
I stedet for de sædvanlige to morgentimer 
én gang om ugen året igennem, har vi nu 
konfirmanderne en hel uge i slutningen af 
november samt en række to-timers modu-
ler spredt ud over resten af året.
Tanken med at have en hel uge er bl.a. 
at give konfirmander og deres præster en 
anden indgangsvinkel til hinanden, og at 
lade konfirmanderne fornemme, at kirke 
ikke bare er noget, der foregår om sønda-
gen, men faktisk også handler om fælles-
skab og nærvær. 

Nye konfirmander - og på en ny måde!

For at konfirmanderne må mærke, at de i 
kirken er en del af en større helhed, har vi 
brug for velvilje fra alle, der færdes i kirken. 
Konfirmanderne har brug for venlig vejled-
ning i, hvordan man gebærder sig og for 
rollemodeller at spejle sig i, så de får øjnene 
op for, hvad der er at komme efter i kirken.
Det er selvfølgelig først og fremmest vi 
præsters opgave at varetage konfirmand-
forberedelsen, men det er også et samar-
bejde med såvel hjem som menighed! Tak 
om I alle vil hjælpe til, så konfirmanderne 
kan få en god oplevelse af at gå til præst.

Karsten Høgild og Lotte Martin Jensen
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Temadag om Houlkær kirkes missionsprojekt 
søndag d. 9. oktober

Gennem flere år har Houlkær kirke støttet en sundhedsklinik i Den centralafrikanske Repu-
blik. Et mor/barn center, hvor gravide/fødende kvinder har modtaget hjælp, hvor børn er 
blevet behandlet, og mødrene undervist i sundhed og ernæring. 
Gennem årene har vi løbende fået nyheder fra centret – bla. gennem Anna Grethe og Olav 
Møller, som har været udsendt til centeret. Nu har vi så den store fornøjelse at være vært for 
centerets daglige leder, Cathrine Naabeau. I uge 40 medvirker Cathrine ved flere forskellige 
arrangementer i Houlkær kirke. 
Det hele kulminerer med en temadag søndag d. 9. oktober. Vi starter med en temaguds-
tjeneste, hvor Cathrine vil medvirke. Gudstjenesten er tilrettelagt sammen med medlemmer 
af menigheden. Vi forsøger at tale til flere sanser og bruge andre udtryksmidler end sæd-
vanligt.
Efter gudstjenesten er der en afrikansk kirkefrokost. Mens de voksne hører Cathrine fortælle 
om sit arbejde og de store udfordringer, hun møder, vil der desuden være aktiviteter for 
børn. Det skal nemlig være en dag, hvor vi får Afrika ”under huden” – uanset alder!

Program:
10.30 Gudstjeneste v/Karsten Høgild
Kirkefrokost
Aktiviteter for børn/foredrag for de voksne
Temadagen slutter senest kl. 14.30

NYT! NYT! NYT!
Kirkesang og bevægelse for småbørn og deres voksne
Det begynder torsdag den 15. september kl. 10.30 og vil i begyndelsen vare en god halv 
time, som udvides lidt efterhånden.
Arrangementet er et tilbud til dagplejere og deres børn, men skulle der være hjemmegående 
forældre, bedsteforældre, unge i huset m.v., er men også velkommen til at deltage.
Den halve time vil gå med sang, rytmer og rasleæg, små bibelhistorier og andre historier, vi 
vil danse, tænde lys, blæse bobler, lege med tørklæder, høre musik m.m.. Vi når dog ikke 
det hel hver gang. Efterfølgende er der mulighed for at lege i kælderen med den tidligere 
legestues mange spændende ting og madpakkespisning. 
Der er kirkesang og bevægelse hver torsdag – dog ikke i skolens ferier.
For nærmere oplysninger og evt. tilmelding kontakt 
sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 2086 1158, mail: tove@houlkaerkirke.dk.
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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

inTRO
Kristendom er en vigtig del af den danske tradition. Alligevel kan det være svært at forstå, 
hvad kristendom går ud på. Fordomme og misforståelser kan ligge i vejen for at finde ind 
til troens virkelighed.
inTRO er et samarbejde mellem Viborg domsogn og Houlkær sogn. Sammen vil vi tilbyde et 
praktisk grundkursus i kristendom for voksne. Vi vil skabe et rum, hvor man åbent kan stille 
spørgsmål og søge efter svar. 
Vi mødes i Domkirken til et kort oplæg ved en præst eller sognemedhjælper. Oplæggene vil 
formidle viden om kristendommen, men sammen kan vi også dele trosmæssige erfaringer. 
Der er i efteråret 2011 planlagt tre aftener – onsdage kl. 19.30-21.00 i Viborg Domkirke.

12. oktober: Det hele menneske
Hvad forstår kristendommen ved det hele menneske, og hvordan er sammenhængen mellem 
krop, sjæl og ånd? Hvordan har vort forhold til Gud indflydelse på, hvordan vi ser på os 
selv? Hvad betyder det for os, at vi er skabt i Guds billede?

26. oktober: Forandring
Kristendommen kan hjælpe os til at vokse som mennesker. Ikke bare ved, at vi tager os 
sammen, men ved at forandre os indefra. Det kan ske, når vi fordyber os i det kristne bud-
skab, og beder Gud forme vort liv. Kimen til den forandring bliver lagt i dåben. Vi bliver 
aldrig færdige som kristne, for forandring kræver, at vi igen og igen åbner os for Guds kraft.  

9. november: Lyset i mørket. 
Lyset er et symbol på det gode modsat det onde – et symbol på kærlighed og håb. Vi har 
i os en dyb længsel efter lyset, men oplever ofte en kamp mellem lys og mørke i os og 
omkring os. Undertiden kan det føles som om mørket har fået overtaget.
Kristendommens svar er, at ind i dette mørke blev Kristus født som verdens lys, i det lys får 
vi at vide, at vi er Guds børn.
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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:
21. september kl. 17.00 v/Karsten Høgild
26. oktober kl. 17.00 v/Karsten Høgild. 
30. november kl. 17.00 v/Karsten Høgild
Vi håber på at se jer – børn, forældre, søskende og bedsteforældre – alle er velkomne!

Babysalmesang
Babysalmesang er en forholdsvis ny ting i Houlkær Kirke. Nu har vi holdt pause i sommer-
tiden, men er begyndt igen mandag formiddage kl. 10.15. Efterfølgende er der mulighed 
for kaffe/te med brød og en snak om stort og småt. Se mere på Houlkærportalen, kirkens 
hjemmeside eller kontakt Tove Kallestrup tlf. 20861158, mail: tove@houlkaerkirke.dk. Der 
er stadig plads på det nyopstartede hold. 
Tilmelding til Tove Kallestrup. 
Der er ingen babysalmesang i skolens ferier, og det er gratis at deltage.



31

HOULKÆR KIRKE

Sogneeftermiddage 
15. september kl. 14.30
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 omhandle.
Marianne Hesselholt er forfatter og foredragsholder, cand. mag i fransk og dansk.

13. oktober kl. 14.30 
Jørgen Nørgaard: Fremførelse af Kaj Munks ”Ordet”
Kaj Munks skuespil ”Ordet” tager mennesker alvorligt med deres dagligliv, deres stolthed og 
intriger, deres gudstro – ja, alt det, der findes i et menneskeliv. Et vigtigt tema i ”Ordet” er 
underet. Som Kaj Munk kan vi bede om, at underet må ske, men sådan går det sjældent. 
Kaj Munk holder dog fast i, at der er ét under, der overgår alle andre, nemlig opstandelses-
underet.
Jørgen Nørgaard, der bl.a. er tidl. efterskoleforstander introducerer skuespillet vha. bag-
grundsviden om såvel samtiden som Kaj Munks forfatterskab. Herefter fremfører han ”Ordet”.

17. november kl. 14.30 
Jesper Hjermind: Med Hellig Kjeld og Bisp Gunnar på strejftog gennem Viborg Mid-
delalderhistorie. 
Vi skruer tiden 800 år tilbage og tager på guidet rundtur i Viborg middelalderby. Planlæg-
ningen af turen sker på baggrund af to middelalderhåndskrifter, hvis hovedpersoner, Viborgs 
lokalhelgen, Hellig Kjeld og Bisp Gunnar, vil være vore kyndige og veloplagte guider. Så følg 
med rundt i gaderne og besøg klostre, kirker og håndværkerhuse og fornem stemningen af 
det liv, der var engang. Turen gennemføres med utallige billeder. 
Jesper Hjermind er middelalderarkæolog og museumsinspektør på Viborg Museum
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Sogneaftener 
25. oktober kl. 19.30 
Britta Schall Holberg: Hvad ville Vorherre dog sige?
Når vi skal definere, hvad velfærd er, taler vi meget om ydelser. Jo flere ydelser, jo mere vel-
færd. Jo mindre selvansvar, jo mere velfærd. Men når vi kigger os omkring, er det barokke, 
at alle de ydelser, vi stiller til rådighed, ikke rigtig resulterer i, at vi føler os mere lykkelige 
eller mindre syge. Er der mon noget galt med det menneskesyn, vi bygger vores velfærds-
begreb på?
Britta Schall Holberg er medlem af Folketinget for partiet Venstre, og kendt for sin person-
lige stillingtagen – ind imellem også med kraftig appel til sit parti eller til folkeopinionen.

23. november kl. 19.30
Filmaften 
Vi ser den tyske film ”Bølgen”, 2008, instruktør Dennis Gansel, 105 min.
Rainer Wegner skal undervise en gruppe gymnasieelever i nazismens fortrædeligheder. For 
at gøre undervisningen mere spændende og vedkommende begynder han et socialt ekspe-
riment, hvor eleverne deltager uden at vide det. Eksperimentet er forbavsende effektivt og 
inden længe er det fuldstændigt ude at kontrol. 
Filmen bygger på virkelige begivenheder, der fandt sted i USA i 1967. De virkelige begi-
venheder blev i 1981 til romanen 'The Wave' af Morton Rhue. Filmen fremstiller med al 
ønskelig tydelighed, at trangen til at være en del af et stærkt fællesskab ligger i menneskets 
natur. Det samme gør lysten til at følge en stærk leder, og netop de grundlæggende svaghe-
der ved mennesket kan meget hurtigt og pludseligt udvikle sig i en skæbnesvanger retning. 
Efter filmen er der debat.

Studiekreds
En god debat er berigende, fordi meninger mødes, og man får måske 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 en gang om måneden for at drøfte forskellige emner: Kristendom, kirkeliv, kunst, 
etik, samfundsforhold m.m. Rammen er kaffe, et oplæg og god tid til debat – i en åben og 
fordomsfri atmosfære.
Studiekredsen får nyt mødetidspunkt. Indtil næste nr. af Houlkær nyt kan sognepræst Kar-
sten Høgild tlf. 2933 6405 – khoe@km.dk kontaktes for at få datoer oplyst.
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Kirkekoncerter
22. september kl. 19.30: 
Billedbogen af Fini Henriques
For det klaverelskende publikum giver organist Jens Chr. Hansen en koncert på kirkens 
flygel. Programmet består af musik af kun én komponist, nemlig Fini Henriques, som levede 
fra 1867 til 1940. Han var meget god ven af Carl Nielsen, men var nok selv mere romantisk 
af sindelag, og hans musik er meget lyrisk og imødekommende. Således også hans ”Tyve 
Billeder af Børnelivet fortalte for Gamle og Unge”, som han udgav i 1900 med titlen ”Bil-
ledbogen”. Her er titler som ABC, Dukke-Dans, Paa Moders Skød, Frikvarter, Hjemve og Nis-
sernes Dans. Dejlig musik, som for nogle år siden blev relanceret af pianisten Marie Rørbech 
på en anmelderrost CD.
Kirkens dejlige flygel er faldet godt til i kirken og er til lejligheden netop blevet intoneret, 
justeret og stemt, så det klinger optimalt. 

12. oktober kl. 19.30: 
Salmesangsaften - 32 nyere salmemelodier
I efteråret 1979 komponerede jeg en ny melodi til ”Vi pløjed’, og vi så’de”, vel vidende, at 
den næppe ville erstatte den kendte og elskede melodi. Hvorfor nu det? Jo, for jeg synes i 
grunden, at den melodi, vi bruger, rytmisk set er noget march-agtig og at melodiføringen 
nok udtrykker en stor tak for høsten - men måske ikke netop taknemlighed og bøn. Des-
uden minder den i begyndelsen jo om ”Det var en lørdag aften”.. Men den slags kan man 
jo se meget forskelligt på, og dertil er der jo også noget der hedder vaner og traditioner. 
Nuvel, min melodi er mere stille, den står i mol og minder for resten lidt om ”Livet er en 
morgengave”.
I de 32 forgangne år er det pudsigt nok blevet til 32 forskellige melodier til både gamle og 
nye tekster, mest komponeret til en bestemt lejlighed, ofte til mine børnekor eller pigekor, 
hvis jeg har følt, at en god salmetekst med fordel kunne formidles i et nyere tonesprog, ofte 
i rytmisk stil. Jeg er aldeles ikke rytmisk musiker, og mange af de rytmiske melodier er nok 
meget enkle, nogen ville måske sige banale. Fælles for dem skulle være, at de er lette at lære 
og huske, og at de lægger sig tæt op af tekstens naturlige betoningsforhold og indhold.
Om nogen af mine melodier vil overleve, ved jeg jo ikke. Men sikkert er det, at hvis jeg ikke 
tager mig sammen og får dem skrevet ordentligt ned, så andre kan læse dem, så går de helt 
sikkert i glemmebogen..  
Houlkær Kirkes Pigekor har lovet at tage sig af sagen og præsenterer en repræsentativ buket 
af salmemelodierne ved en salmesangsaften, hvor det i øvrigt vil være muligt at købe et 
sanghæfte med samtlige 32 sange for 32 kr. Overskuddet lægger vi i kirkebøssen - jeg har 
jo lavet melodierne i arbejdstiden.. 
Jens Chr. Hansen
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Lørdag d. 12. nov. kl. 16.00: 
Efterårskoncert i Houlkær kirke
Ved en kammermusikkoncert optræder fløjtenist Marianne Leth, sopran Birgit Lyngholm 
og organist Tine Fenger. Anledningen er en forestående eksamen, idet Tine Fenger som 
led i sit kandidatstudium i kirkemusik ved Det jyske Musikkonservatorium skal til eksamen 
i kammermusik i december måned. Koncerten her bliver således en generalprøve for de tre 
musikere, som dog allerede er ganske rutinerede:

Marianne Leth er uddannet fra Det jyske 
Musikkonservatorium, anmelderrost debut 
i 1999. Er siden 2007 fastansat i Randers 
Kammerorkester.  Spiller i flere kammeren-
sembler og har udgivet flere CD’er

Birgit Lyngholm er uddannet fra Vestjysk 
Musikkonservatorium og har sunget på 
bl.a. Det ny Teater, Odense Teater, Folke-
teatret, Det danske Teater og Hofteatret. 
Af større roller kan nævnes: Maria fra West 
Side Story og Papagena fra Tryllefløjten. 

Tine Fenger er oprindelig uddannet pianist 
fra DjM i 1992, men forventes at afslutte 
sit organiststudium med kandidateksamen 
2012.  Optræder hyppigt på begge instru-
menter hhv. som solist og akkompagnatør i 
en række sammenhænge. Tine er til daglig 
organist i Ans og Grønbæk kirker.

Programmet til koncerten lægger sig tæt 
op af Alle Helgen med sine mørke efterårs-
toner, men peger også forsigtigt frem mod 
jul med arier fra Messias. Vi skal høre musik 
af G.F. Händel, J.S. Bach, Frank Martin og 
Gustav Nordquist. 
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September
Søndag 11. september 10.30
Karsten Høgild

Søndag 18. september 10.30
Karsten Høgild

Søndag 25.september 10.30
Høstgudstjeneste
Karsten Høgild

November
Alle Helgens søndag 6. november 
10.30 Karsten Høgild (Lotte Martin Jensen)
14.00 Gudstjeneste særligt for familier, der 
har mistet børn
Lotte Martin Jensen

Søndag 13. november 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag 20. november 10.30  
Afslutning for minikonfirmander
Karsten Høgild 

Oktober 
Søndag 2. oktober 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag 9. oktober 10.30
Temagudstjeneste – se omtale
Karsten Høgild  

Søndag 16. oktober 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag 23. oktober 10.30
Karsten Høgild

Søndag 30. oktober 10.30
Karsten Høgild
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DET SKER...

15/9 kl. 14.30 Sogneeftermiddag m. Marianne Hesselholt, Houlkær Kirke
21/9 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste, Houlkær Kirke
22/9 kl. 19.30 Kirkekoncert ved organist Jens Chr. Hansen. Musik af Fini Henriques.
25/9 kl. 10.30 Høstgudstjeneste, Houlkær Kirke
28/9 kl. 17-18.30  Housewarming, Odshøjvej 30, 2.tv, Den Internationale Familiehøjskole
30/9 kl. 18 Den store Gadefest, Houlkær Hallen
9/10 kl. 10.30-14.30  Temadag vedr. missionsprojekt i Den Centralafrikanske Republik, Kirken
12/10 kl. 19.30 Salmesangsaften med deltagelse af Houlkær Kirkes Pigekor, Houlkær Kirke
13/10 kl. 14.30 Sogneeftermiddag m. fhv. efterskoleforstander Jørgen Nørgaard, Kirken
25/10 kl. 19.30 Sogneaften med folketingsmedlem Britta Schall Holberg, Houlkær Kirke
26/10 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste, Houlkær Kirke
12/11 kl. 16.00 Efterårskoncert, Houlkær Kirke 
17/11 kl. 14.30 Sogneftermiddag med museumsinspektør Jesper Hjermind, Houlkær Kirke
23/11 kl. 19.30 Filmaften i Houlkær Kirke. Den tyske film ”Bølgen”
30/11 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste, Houlkær Kirke

Go’ Nat Idræt i Houlkær 
24/9, 29/10 og 26/11


