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En af Danmarks pt. allerstørste Fakta-
butikker er åbnet i Houlkær. To nye hjer-
testier i området er blevet officielt indviet 
– og børnene i en af de lokale børnehaver 
har på knap en time været (næsten) hele 
Jorden rundt.
Agurketid eller ej – så er der trods alt sket 
ét og andet i Houlkær, siden det seneste 
nummer af Houlkær Nyt kom på gaden i 
starten af juni.
Alle de omtalte begivenheder er langt mere 
udførligt beskrevet – i ord og billeder – på 
www.houlkaerportalen.dk, men for over-
blikkets skyld følger her et kort nyheds-
sammendrag:

Musikalsk jordomrejse
Når temperaturerne pludselig dykker med 
10 grader fra den ene dag til den anden, 
kan det unægteligt være fristende at rejse 
til andre – og varmere – lande.
Og det gjorde de så – børnene og pæda-
gogerne fra Hobbitten – da de torsdag 31. 
maj indtog Houlkær Torv med tre kvarters 
festlig sang, dans, rap og spil på forskellige 
– mere eller mindre autoriserede – rytme-
instrumenter.

Siden sidst….
Mange forældre, bedsteforældre og andre 
nysgerrige havde trods det efterårsagtige 
vejr fundet vej til torvet i Houlkær for at 
følge børnenes og pædagogernes musi-
kalske udfoldelser. Musikalsk guide under 
jordomrejsen var Thomas Ousager fra 
Trommerum Express.

Møgvejr tvang kor inden døre
Truende grå regnskyer, frisk blæst og efter-
årsagtige temperaturer.
Med de meteorologiske forudsætninger 
ville et Open Air-arrangement på torvet 
næsten på forhånd have været dømt til 
at mislykkes, og på den baggrund var det 
utvivlsomt også en god idé at rykke for-
sommerens  Get2gether-koncert i Houlkær 
inden døre i Houlkær Kirkes lokaler.
Det sammenbragte, lokale Get2gether-kor 
fik på dagen (fredag 1. juni) musikalsk assi-
stance af kirkens børnekor og eleverne i 
1A på Viborg Gymnasium og HF, således 
at Get2gether-koret 2012 i alt kom til at 
bestå af et halvt hundrede sangere i alle 
aldersklasser.
Sammen sang de i alt fem fællesnumre. 
Derudover optrådte børnekoret på egen 
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hånd med et par Asger Pedersen-børne-
sange, mens gymnasieeleverne – i forskel-
lige musikalske konstellationer – optrådte 
med i alt tre rytmiske numre.

Snoren klippet til to nye hjertestier
Formanden for Viborg Kommunes fore-
byggelsesudvalg, Katrine Ørnebjerg Larsen, 
førte saksen og klippede den røde snor 
over, da to nye hjertestier i lokalområdet 
torsdag 7. juni blev officielt indviet i for-
bindelse med årets Houlkær-løb.
Den 2,5 kilometer lange rundstrækning, 
som Houlkær-løbet blev afviklet på, er 
stort set identisk med den korteste af de 
nye hjertestier i lokalområdet. Den anden 
hjertesti i Houlkær er med sine 4 kilo-
meter lidt længere – og slår et sving ned 
gennem Granada-skoven, inden den igen 
smelter sammen med hjertestien i områ-
det omkring skolen, hallen, gymnasiet og 
Houlkærvænget.
I alt er der nu 126 hjertestier i Danmark, 
men det er kun i Houlkær, at marke-
ringspælene - udover Hjerteforeningens 
officielle logo – også er udsmykket med 
hjemmelavede tinhjerter, støbt af lokale 
skolebørn. Folderen med kort over de to 
nye hjertestier – og de øvrige tre hjerte-
stier i Viborg – vil for eftertiden ligge frit 
fremme i Houlkær Hallen.

Knap 700 til start i Houlkærløbet
I alt 670 løbere i alle aldre stillede til start 
i årets udgave at Houlkær-løbet, som – 
under nærmest ideelle vejrbetingelser - 
blev skudt i gang torsdag 7. juni.
Sammenlignet med i fjor er det en tilbage-
gang på næsten 100 deltagere, men trods 
dét erklærer løbsarrangør Jacob Flintholm 
sig alligevel godt tilfreds med forløbet.
- Hele aftenen igennem synes jeg, der var 
en rigtig god stemning i start- og målom-
rådet, og de næsten 700 løbere, der stillede 
til start, var alle sammen nogle, der rigtig 
gerne ville ud at løbe, fremhæver han.
Hurtigst på 5 kilometer distancen var Jeppe 
Norup, Houlkær Løb og Motion, i tiden 
18,15 minutter. På 10 kilometer ruten var 
klubkammeraten Rasmus Sigvardsen fuld-
stændig suveræn i tiden 36,57 minutter. 
Deltagerne i de karakteristiske, blå Houlkær 
Løb og Motion-løbedragter satte i det hele 
taget et kraftigt præg på årets Houlkær-
løb. Såvel kvalitativt som kvantitativt.
Og en naturlig udvikling vil derfor også 
være, at det til næste år bliver den lokale 
løbeklub, der overtager opgaven som 
løbsarrangør, vurderer Jacob Flintholm.
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Allerede inden åbningstid klokken 8 stod 
et halvt hundrede kunder troligt i kø foran 
forretningen.
Og sådan fortsatte det i øvrigt dagen igen-
nem, da den nye Fakta-butik i Houlkær 
åbnede torsdag 14. juni med slagtilbud på 
bl.a. saft, toiletpapir, frugt, vin og kyllin-
geoverlår.
- Vi kan kun sige, at vi er kommet rigtig 
godt fra start i de nye omgivelser. Omsæt-
ningen endte vel med at blive fem-seks 
gange højere end på en almindelig god dag, 

og allerede midt på eftermiddagen havde 
vi eksempelvis solgt mellem 15.000 og 
20.000 stykker løs frugt til en krone styk-
ket, nævner butikschef Kenneth Jul, som 
selv stod klar i indgangspartiet fra morgen-
stunden og ønskede de første kunder vel-
kommen med blomster og håndtryk.
Med sine 957 kvadratmeter er den nye 
Fakta-butik i Houlkær en af Danmarks 
største af sin art – og næsten dobbelt så 
stor som den ”gamle” Fakta ved Odshøjvej, 
der ”kun” var på 530 kvadratmeter. 

Butikschef Kenneth Jul stod klar i indgangspartiet fra morgenstunden og ønskede de første 
kunder velkommen med blomster og håndtryk.

Flyvende start for ny Fakta
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Skriv om dit liv i Houlkær
Onsdag den 26. september inviteres alle i Houlkær til at skrive 

om deres hverdagsoplevelser i bydelen 

Houlkær - onsdag 26. september 2012.
Umiddelbart en helt almindelig dag i et 
typisk dansk forstadskvarter fra 70erne – 
og så alligevel ikke… 
Hvis børn og voksne i Houlkær er med på 
idéen, er der tværtimod udsigt til, at den 
sidste onsdag i denne måned kan få sit helt 
eget kapitel i lokalhistorien. Sådan rent 
bogstaveligt.
Onsdag den 26. september er nemlig dagen, 
hvor alle i Houlkær opfordres til at fortælle 
om deres hverdagsoplevelser i bydelen. På 
skrift, i billedform - eller hvad man i øvrigt 
ellers kan forestille sig.
Der er på forhånd lavet aftale med Medie-
skolerne om, at skolen sender et fotohold i 
marken for at tage billeder af hverdagslivet 
i Houlkær fra tidlig morgen til sen aften.
Og dét ligger også fast, at 4. klasse-ele-
verne på Houlkærskolen får til opgave at 
skrive om deres dag i Houlkær. 
Vælger mange andre Houlkærborgere at 
gøre det samme, kan dagbogsoptegnel-
ser og refleksioner til sammen fortælle 
et væsentligt stykke hverdagshistorie om 
Houlkærkvarteret.

Stor velvilje
Idemanden bag projektet, arkivar Dan 
Ersted Møller, Viborg Museum, bor selv i 
Houlkær - og har efterhånden gjort dét 
den seneste halve snes år.
Og omtrent lige så længe har han – som 
historiker – syslet med tanken om at for-
midle historien om 70er-forstaden, der 

efter sin tids normer og boligidealer var 
designet til at danne ramme om ”Det gode 
liv”.
Det afgørende skub til at gå videre med 
projektet fik han, da han i efteråret deltog 
i Initiativgruppen Houlkærs første ”Øst for 
Paradis”-workshop på Houlkærskolen – og 
efterfølgende havde lejlighed til at præ-
sentere sine ideer lidt mere indgående på 
Initiativgruppens årlige repræsentantskabs-
møde.
- Fra første færd har jeg følt, at projektet 
har været omgivet af en stor, lokal velvilje.
- Ingen har eksempelvis på noget tidspunkt 
stillet spørgsmålstegn ved, om det nu også 
kan lade sig gøre at skaffe penge til at for-
midle historien om Houlkær – og alene på 
baggrund af den første artikel om projektet 
i Houlkær Nyt fik jeg vel fem-seks henven-
delser fra borgere i området, der tilbød at 
bidrage med deres livshistorier, fortæller 
Dan Ersted Møller.

Den nye bydel på bakken øst for Nørresø 
var efter sin tids normer og boligidealer 
designet til at danne ramme om ”Det gode 
liv”.
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Den enkeltes Houlkær-historie
Som udgangspunkt vil han gerne have bys-
børnene til at fortælle, hvordan de oplever 
deres hverdag i Viborg-forstaden - fra de 
står op om morgenen, til de går i seng om 
aftenen.
Men dagbogsoptegnelserne må også meget 
gerne krydres med refleksioner over skri-
bentens eget forhold til Houlkær. Hvordan 
man er havnet dér – og hvordan man har 
oplevet bydelens udvikling gennem årene.
- Projektet må helst ikke blive alt for styret, 
men idéen er da helt klart, at bidragyderne 
via dagbogsopteg-nelserne fra 26. septem-
ber også får fortalt deres helt egen Houl-
kær-historie. På godt og på ondt, forklarer 
Dan Ersted Møller.

Interview med ”Houlkærs fader”
Har man måske på egen hånd lidt svært 
ved at formulere sig, vil der på dagen være 
mulighed for at fortælle sin Houlkær-histo-
rie til Viborg Stift Folkeblad-journalisten, 
Jesper Overgaard, som sidder klar til at lytte 
i en campingvogn i Houlkær-centeret.
Selv har Dan Ersted Møller i forvejen været i 
marken for at snakke mere indgående med 
et mindre antal, udvalgte Houlkær-borgere 
om deres liv og færden i lokalområdet.
Og arkivaren har eksempelvis også besøgt 
den nu aldrende byplanarkitekt Sigurd 
Wandel, som i sin tid var en af fædrene 
bag udviklingen af Houlkær, og som stadig 
taler både varmt og idealistisk om de visio-
ner, der lå til grund for udformningen af 
den nye bydel på bakken øst for Nørresø.
Som fast sparringspartner i processen med 
at få Houlkærs hverdagshistorie nedfældet 
på skrift har Dan Ersted Møller haft bebo-
errådgiver Tonie Holmberg, Boligselskabet 

Viborg. 
De to har i forløbet indtil nu udgjort en 
lille, effektiv arbejdsgruppe – som nu for-
håbentlig bliver udvidet til en langt større 
kreds af Houlkær-borgere, som også gerne 
vil yde deres bidrag til den lokale historie-
skrivning.
Dagbøgerne fra onsdag den 26. september 
kan enten afleveres pr. mail til adressen 
vibark@viborg.dk eller på papir til adres-
sen Viborg Lokalhistorisk Arkiv, Hjultorvet 
9-11. Dagbogsoptegnelserne kan også afle-
veres på Houlkær Bibliotek, Odshøjvej 5 C 
samt hos Boligselskabet Viborg, Område-
kontor Øst, Odshøjvej 5 B. 
Dagbogsoptegnelserne skal gerne være Dan 
Ersted Møller i hænde senest 8. oktober så 
han til den tid kan begynde at danne sig 
et lidt mere præcist overblik over projektets 
omfang og rækkevidde.

I begyndelsen havde beboerne i Asmildpar-
ken, som bebyggelsen hed dengang, bl.a. 
egen købmandsbutik.
Hvordan har Houlkær-borgerne på det 
personlige plan oplevet bydelens udvikling 
gennem årene? Det er bl.a. noget af dét, 
arkivar Dan Ersted Møller håber at få svar 
på i dagbogsoptegnelserne fra onsdag 26. 
september.
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Frivillige hænder 
– og flere gode idéer – efterlyses

Vicevært i boligselskabet går forrest i arbejdet for en Granada-skov 
med endnu flere aktivitetsmuligheder og faciliteter  

Har du en god idé til, hvordan Granadasko-
ven kan blive endnu mere spændende at 
færdes i?
Er du parat til at bruge en weekend eller to 
på at anlægge en legeplads, så dine børn 
kan få endnu bedre fysiske udfoldelsesmu-
ligheder i lokalområdet?
Eller har du et konstruktivt bud på, hvor-
dan der kan skaffes penge til at anlægge et 
grill- og madpakkehus, et ”motionscenter” 
i det fri eller en anløbsbro til ”Margrethe”?
I så fald varer det – forhåbentlig - ikke alt 
for længe, inden der bliver brug for din 
kreativitet, din frivillige arbejdskraft eller - 
måske endda - din økonomiske velvilje.
Som en udløber af det ambitiøse ”Øst for 
Paradis”-projekt blev der på Initiativgrup-
pen Houlkærs seneste workshop i maj 
nedsat en lille arbejdsgruppe til at se nær-
mere på udviklingsmulighederne i Granada/
Nørresø-området.
Arbejdsgruppen består indtil videre ”kun” 
af vicevært Anja Kristensen, Boligselskabet 
Viborg, og formanden for Viborg Sportsfi-
skerforening, Jørn Christensen, men håbet 
er, at gruppen gerne skal vokse sig betrag-
teligt større i løbet af efteråret. I takt med 
at arbejdsopgaverne bliver mere oversku-
elige – og knapt så abstrakte.
- Erfaringsmæssigt er det ofte svært at få 
folk til at tilmelde sig en workshop eller gå 

ind i en forberedende arbejdsgruppe, fordi 
de vanskeligt kan overskue, hvad arbejdet i 
sidste ende indebærer.
- Derimod er det sædvanligvis lettere at 
skaffe frivillige, hvis opgaven på forhånd er 
klart defineret – og måske oven i købet kan 
klares på en weekend eller to. 
- Så føles det hele pludselig langt mere 
overkommeligt – og til at have med at 
gøre, konstaterer Anja Kristensen.  

Idéer i massevis
Den anlægsgartneruddannede vicevært i 
Boligselskabet Viborgs to lokale afdelinger, 
Nørresøbakken og Houlkærparken, har i 
forvejen gjort en pæn del af det nødven-
dige benarbejde.
I et tre siders idéoplæg til Initiativgruppen 
Houlkær – og andre mulige interesserede 
– har hun nedfældet sine egne, foreløbige 
idéer til, hvordan Granadaskoven ”kulturelt 
og rekreativt kan udvikles under hensynta-
gen til områdets fine natur”.
Et stykke papir, som med ét slag får visio-
nerne om ”Naturområde Øst for Paradis” til 
at fremstå langt mere jordnære og realiser-
bare, end de måske ellers umiddelbart kan 
forekomme.
Anja Kristensen foreslår bl.a., at der i Gra-
nadaskoven anlægges en robust naturle-
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geplads – bygget op i enkle materialer og 
med et lavt plejeniveau.
At vandhullet midt i skoven renses op – og 
udstyres med en mindre bro, hvorfra børn 
og andre naturinteresserede kan nærstu-
dere søens dyre- og insektliv.
At der på den åbne plads midt i skoven 
opføres et grill- og madpakkehus, der kan 
fungere som ”basecamp” i forbindelse med 
familie-, firma- eller børnehave-skovturen. 
At der i tilknytning hertil eksempelvis bliver 
mulighed for at arrangere gymnastik- og 
tai chi-opvisninger, naturforedrag, koncer-
ter og multimedieshows.
At der ved søen umiddelbart neden for 
Granadaskoven anlægges en anlægsbro 
til ”Margrethe”, så der i fremtiden bliver 
mulighed for at sejle på skovtur i det ”nye”, 
spændende naturområde øst for Nørresø.
Og at der i tilknytning til FDF-spejdernes 
planlagte sejlcenter i den nordlige ende af 
Nørresø etableres en lille badestrand eller 
”et mere folkeligt, badevenligt miljø”.

Barn af Viborg-søerne
Anja Kristensen bor selv i Romlund – og 
har dermed ikke nogen umiddelbar, per-
sonlig interesse i at få realiseret idéerne i 
sit oplæg til en endnu mere spændende 
Granada-skov.
Alligevel var hun ikke sen til at sige ”Ja”, 
da hun af sin nye direktør i Boligselskabet 
Viborg, Grethe Hassing, blev opfordret til 
at gå aktivt ind i udviklingen af ”Øst for 
Paradis”-planerne. 
Og engagementet lyser da også ud af Anja 
Kristensen, når hun en stille eftermiddags-
stund sidder ved vandhullet i Granada-sko-
ven og sætter ord på sine tanker om nye 
skovaktiviteter og – faciliteter.

- Jeg har selv trådt mine – våde – barnesko 
ved enden af Søndersø og har altid haft 
stor interesse for alt, hvad der rører sig i 
naturen.
- Og samtidig ser jeg det også som en 
naturlig del af mit arbejde i Boligselska-
bet at medvirke til, at der i Houlkær bliver 
endnu flere rekreative muligheder for vore 
beboere, fremhæver hun.
Anja Kristensen forventer ikke, at der for 
alvor kommer skred i Granada-planerne før 
tidligst engang i løbet af foråret 2013.
Men allerede nu tager hun gerne imod 
input og positive tilsagn fra interesserede, 
der synes, hendes idéer lyder spændende – 
og gerne vil give en hjælpende hånd med. 
På den ene eller den anden led.
- Folk skal bare ringe til mig på tlf. 
30460414, hvis de har en supplerende idé 
– eller gerne vil byde ind på at udføre et 
konkret stykke arbejde.
- Og så ser jeg da i øvrigt frem til, at der 
bliver mulighed for at mødes og udvikle 
projektet yderligere, når Initiativgruppen 
Houlkær i løbet af efteråret kalder til møde 
for at samle op på de foreløbige resultater 
af ”Øst for Paradis”-projektet, nævner Anja 
Kristensen.  

Tre andre arbejdsgrupper
Udover den lille Granada-arbejdsgruppe 
bestående af Anja Kristensen og Jørn Chri-
stensen er der indtil videre nedsat tre andre, 
lokale arbejdsgrupper i forlængelse af for-
sommerens ”Øst for Paradis”-workshop på 
Houlkærskolen:
En gruppe, som arbejder på at realisere en 
lokalhistorisk beskrivelse af Houlkær som 
forstad til Viborg (omtalt andetsteds i dette 
nummer af Houlkær Nyt).
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En stigruppe, som arbejder på at få gen-
skabt den gamle kirkesti fra Tapdrup kirke 
til Randersvej – samt en sti langs Vibæk fra 
Randersvej til Tapdrupvej.
Og endelige en ”Flora og fauna”-gruppe, 
som på et mere overordnet plan har sat sig 
for at gøre en naturindsats og søge indfly-
delse på myndighedernes arbejde. 

Medio november er det planen at gøre 
status over det foreløbige resultat af 
anstrengelserne på et borgermøde med 
deltagelse af repræsentanter fra alle byrå-
dets partier.

Engagementet lyser ud af Anja Kristensen, når hun en stille eftermiddagsstund står ved 
vandhullet i Granada-skoven og sætter ord på sine tanker om fremtidige skovaktiviteter 
og – faciliteter.
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”Kør med Leif” på Skovbakkevej
Kørelærer Leif Skov Schnedler har taget skridtet fuldt ud – og etableret egen køreskole

Med over 1000 unge samlet på Viborg 
Gymnasium og HF og yderligere flere hun-
drede unge samlet på Medieskolerne – ja, 
så må Houlkær da nærmest være det ide-
elle sted at etablere en ny køreskole.
I hvert fald kan det vanskeligt være en 
ulempe at kunne tilbyde køre- og teoriun-
dervisning blot få hundrede meter fra, hvor 
så mange potentielle kunder har deres dag-
lige gang, lyder vurderingen fra kørelærer 
Leif Skov Schnedler, som 1. august åbnede 
egen køreskole med fast base i privatboli-
gen på Skovbakkevej.
”Kør med Leif” står der på siden af den 
hvide Ford C-Max i indkørslen, men Leif 
Schnedler opererer også helt bevidst med 
undertitlen ”Østbyens Køreskole Viborg”.
- Alt andet lige må det da være en fordel, 
at jeg kan reklamere med, at jeg er den 
eneste kørelærer på denne side af søerne i 
Viborg. Og det er da i hvert fald også noget 
af det, jeg slår på i de annoncer, jeg har 
hængt op på de lokale uddannelsesinstitu-
tioner, siger han.
42-årige Leif Schnedler er oprindelig 
uddannet klejnsmed, men efter omkring 20 
år i metalbranchen syntes han efterhånden, 
der trængte til at ske noget andet.
Fundamentet til jobskiftet blev lagt hos 
Midtjysk Kørelæreruddannelse i Viborg, 
og efterfølgende har Leif Schnedler i to år 
arbejdet som underviser for kolleger i hhv. 
Viborg og Silkeborg, inden han nu tager 
springet fuldt ud og etablerer køreskole i 
eget navn.

D.v.s. Leif Schnedler underviser stadig en 
dag om ugen på en anden køreskole i 
Viborg, og han fortsætter indtil videre også 
med at undervise elever fra Kørelærergrup-
pen i Århus på Køreteknisk Anlæg.
- Og det er da selvfølgelig et betryggende 
sikkerhedsnet at have her i opstartsfasen, 
erkender den nye kørelærer i Houlkær.
Teorilokalet har Leif Schnedler indret-
tet i privatboligens tidligere motionsrum, 
så etableringsomkostningerne har indtil 
videre været forholdsvis overskuelige, og 
foreløbig ser det da også ganske lovende 
ud med elevtilgangen, vurderer han.
- Mit første ordinære elevhold startede 
med syv elever her midt i august, og der-
udover har jeg også allerede haft mit første 
lille ekspreshold.

Kørelærer Leif Skov Schnedler fotograferet 
ved siden af sin hvide Ford C-Max foran 
privatboligen på Skovbakkevej. Teorilokalet 
har han indrettet i en overbygget carport, 
som tidligere gjorde det ud for motions-
rum.
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Stort set lige så længe som Houlkær-cen-
teret har eksisteret, har Houlkær-salonen, 
som den oprindeligt hed, været et af de få, 
faste holdepunkter på torvet.
De tider ser nu – efter mere end 30 år - ud 
til at være forbi.
Efter i tre år at have drevet salonen i Houl-
kær sideløbende med den nye Hos Høeg-
salon i bydelscenteret ved Randersvej, har 
indehaveren af salonen, Annemette Høeg, 
endegyldigt valgt at lukke i Houlkær for i 
stedet at samle hele personalet ét sted.
- Flere og flere kunder foretrak alligevel 
at besøge os i den nye salon, hvor der er 
bedre parkeringsforhold og nyere og mere 
tidssvarende faciliteter, og til sidst måtte vi 
bare erkende, at den lille salon i Houlkær-
centeret ikke længere kunne løbe rundt.
- Det er da på én måde lidt vemodigt, når 
man som jeg har været med til at drive 
salonen i Houlkær igennem de seneste 
15-16 år, men på den anden side er det nu 
også rigtig rart, at vi nu har fået samlet alle 
aktiviteterne i salonen – og hele personalet 
– ét sted, fremhæver Annemette Høeg.
De kunder, som er mest triste over udvik-

- Dét må vist alt i alt siges at være en 
ganske god start her oven på sommerfe-
rien, vurderer han.
Eneste lille minus ved kørelærerjobbet er 
indtil videre, at det dårligt levner tid til, at 
Leif Schnedler kan fortsætte sin fodbold-
trænergerning i Houlkær IF, hvor han ellers 

Slut med frisørsalon i Houlkærcenteret
Efter tre år med saloner i både Houlkær og Overlund har ”Hos Høeg” nu valgt at samle 

alle aktiviteterne syd for Randersvej 

lingen, er naturligt nok de ældre, som ikke 
selv har bil.
De kan så til gengæld glæde sig over den 
nye buskøreplan, som faktisk har gjort det 
lettere at komme til frisør, selv om salonen 
nu afstandsmæssigt er rykket lidt længere 
væk.
- Efter at den nye køreplan er trådt i kraft, 
har vi – som en slags test - haft to af vore 
ældre stamkunder ude at køre med linje 2, 
som holder lige uden for butikscenteret ved 
Randersvej, og det viser sig faktisk, at de 
ikke har fået spor længere at gå, end de 
havde tidligere.
- De troede ellers, at de nu skulle til at have 
både madpakke og sodavand med for at 
komme til frisøren, skæmter Annemette 
Høeg.
Foruden indehaveren selv består persona-
let i Hos Høeg-salonen i Overlund af tre 
uddannede frisører og tre frisørelever.
Dertil kommer – som noget nyt – fodple-
jer Hanne Vilhelmsen, der foreløbig er at 
træffe i frisør- og wellness-salonen to dage 
om ugen.

har været ungdomstræner i knap syv sæso-
ner, efter at han flyttede fra Brande til det 
østlige Viborg.
Så er det straks noget nemmere at passe 
løbetræningen i Houlkær Løb og Motion 
ind i den nye tilværelse som selvstændig 
kørelærer……
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Retshjælp på vej til at bide sig fast
På biblioteket i Houlkær har det dog indtil videre været lidt sparsomt 

med efterspørgslen efter juridisk rådgivning

- Alt for mange mennesker affinder sig stil-
tiende med, at de nok alligevel ikke kan 
stille noget op imod systemet. Og dét synes 
jeg da i bund og grund er forkert!
- Hvis man inderst inde føler sig uretfær-
digt behandlet, så bør man da også have 
muligheden for at sin sag nøjere undersøgt 
og - måske i sidste instans – indbragt for 
retten.

Man fornemmer tydeligt indignationen – 
og engagementet - når initiativtageren og 
den daglige leder, advokat Anette Malthe, 
beretter om Viborg Retshjælp, som siden 
1. maj har haft fast træffetid på Houlkær 
Bibliotek fra kl. 12 til 15 hver anden uge.
Midlerne til driften af den gratis rest-
hjælp kommer fra Civilstyrelsen, som er en 
underafdeling under Justitsministeriet, og i 
første omgang gælder bevillingen kun for 
en et-årig periode – frem til 1. marts 2013.
Allerede nu – cirka fire måneder efter at til-
buddet om gratis retshjælp blev introduce-
ret – har dyngen af sager dog vokset sig så 
stor, at Anette Malthe er nødt til at ansætte 
en jura-studerende på kandidatniveau til at 
hjælpe med sagsbehandlingen.
- Jeg var egentlig forberedt på, at der ville 
gå noget længere tid, før befolkningen i 
Viborg Kommune tog ordningen til sig – 
og fattede tillid til, at de måske ville kunne 
hente juridisk bistand gennem retshjælpen.
- Men indtil videre er det er gået over al 
forventning – og det har blot yderligere 
bekræftet mig i, at der er behov for tilbud-
det, erklærer en synligt tilfreds Annette 
Malthe.

Mange sager om sygedagpenge
Inspirationen til oprettelsen af Viborg Rets-
hjælp kommer ikke mindst fra Århus, hvor 
retshjælpen gennem flere år har været et 
stående tilbud til borgere, der er kommet 
juridisk i klemme.

Hver onsdag i ulige uger sidder Anette 
Malthe klar til at yde gratis juridisk råd-
givning i det store mødelokale på Houlkær 
Bibliotek.
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Og selve tanken om at gøre en indsats for 
”den lille mand” er i øvrigt heller ikke fjern 
for Anette Malthe, der tidligere bl.a. har 
arbejdet som frivillig for Dansk Røde Kors.
Filosofien bag retshjælpen er i første 
omgang, at borgerne skal have et sted af 
gå hen at hente gratis juridisk rådgivning, 
hvis huslejen f.eks. er blevet sat drastisk i 
vejret, eller de ikke har fået den skadeser-
statning, som de føler sig berettiget til.
Og viser det sig ved nærmere eftersyn, at 
borgeren med en vis sandsynlighed har 
juraen på sin side, så har Viborg Retshjælp 
også mulighed for at søge penge hjem til, 
at borgeren kan få sin sag afprøvet i rets-
systemet.
Typisk drejer det sig om huslejesager, 
erstatningssager, uberettigede inkassosager 
og sygedagpengesager, og i Viborg er det 
ikke mindst den sidste type sager, der vejer 
tungt i det samlede billede.
- Allerede på nuværende tidspunkt har vi 
godt nok mange sager, hvor folk af en eller 
anden grund er røget ud af sygedagpen-
gesystemet.
- I den forstand kan man måske godt sige, 
at retshjælpen afspejler en situation, hvor 
kommunerne økonomisk er tvunget til at 
stramme op – og den enkelte derved risi-
kerer at komme i klemme, noterer Anette 
Malthe.

Stille i Houlkær
Foruden Houlkær Bibliotek har Viborg 
Retshjælp fast træffetid på bibliotekerne 
i Stoholm, Bjerringbro og Karup tre timer 
hver anden uge.
Og tre timer mandag og onsdag er der des-
uden mulighed for at hente gratis juridisk 
rådgivning på ”hovedkontoret”, som er 

indrettet på 2. sal i advokatfirmaet Dahls 
tidligere hovedsæde på hjørnet af Gravene 
og Sct. Mathiasgade i Viborg centrum.
På kontoret i Gravene er der i øjeblikket 
ansat to kontormedarbejdere, som tilsam-
men udfylder en fuldtidsstilling. 
Dertil kommer den faste juridiske sagsbe-
handler Anette Malthe – og altså inden 
længe endnu en paragrafkyndig i skikkelse 
af en stud. jur.
Kontoret i Gravene er utvivlsomt også dét 
sted, hvor efterspørgslen efter juridisk råd-
givning indtil videre har været størst.
- Men også på biblioteket i Stoholm har 
vi i løbet af de første tre-fire måneder fået 
rigtig mange henvendelser, noterer Anette 
Malthe.
På biblioteket i Houlkær, hvor Viborg Rets-
hjælp holder til i det store mødelokale, har 
det foreløbig været noget mere sparsomt 
med interessen for at hente råd og vejled-
ning.
På den baggrund vil Anette Malthe heller 
ikke med sikkerhed love, at tilbuddet om 
gratis retshjælp i den østlige del af Viborg 
er kommet for at blive.
- Dét, der ligger fast, er, at der tidligst 
bliver ændret på åbningstiderne efter 1. 
marts 2013, når den nuværende aftale med 
Civilstyrelsen udløber. Men herefter kan 
det da godt være, det kan blive aktuelt at 
justere tilbuddet. Alt efter hvordan interes-
sen fordeler sig på de forskellige bibliote-
ker.
- En by som Skals kunne måske også være 
et oplagt sted at forsøge sig, nævner Anette 
Malthe eftertænksomt. 
Foreløbig har den gratis retshjælp på Houl-
kær Bibliotek fast åbningstid fra klokken 
12 til 15 hver anden onsdag i ulige uger.
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Sidste sæson på ”Fritidsgården”
I sommeren 2013 står nye klubfaciliteter klar ved Houlkær Hallen

Næste år ved denne tid vil det ikke længere 
være den ”gamle” Fritidsgård ved Fristrup-
højvej, der danner ramme om klubaktivite-
terne i Houlkær.
Senest om et år holder Fritidsgården i 
stedet til i nyindrettede lokaler i tilknytning 
i Houlkær Hallen.
- Planerne om at samle hallen og Fritids-
gården på samme matrikel har jo efterhån-
den også været nogle år undervejs.
- Men nu er toget heldigvis sat på skinner – 
og efter hvad jeg har fået oplyst, forventes 
byggeriet i hvert fald at være afsluttet til 
sommerferien 2013. Måske endda lidt før, 
lyder det fra en lettet og forventningsfuld 
Ole Birch, der som Houlkær Hallens repræ-
sentant kommer til at indgå i det kom-
mende byggeudvalg.
Udgangspunktet er fortsat, at indretningen 
af de nye klublokaler delvist skal finansie-
res gennem salg af den nuværende Fri-
tidsgård, men her og nu har kommunen 
fundet penge andre steder i budgettet, så 
byggeriet ved Houlkær Hallen ikke behøver 
at afvente, at der bliver udarbejdet en ny 
lokalplan for området mellem Skaldehøjvej 
og Fristruphøjvej.
Allerede i disse uger er de første streger til 
byggeriet ved at blive slået.
Det sker på Skaldehøjvej hos arkitektfirmaet 
Gunner Kristensen Aps, som efter kommu-
nens vurdering afgav det mest favorable 
tilbud, da arbejdet tidligere på sommeren 
blev udbudt i licitation.

Oplægget er, at udbygningen af Houlkær 
Hallen skal ske i den nordlige ende, såle-
des at Houlkær IFs hidtidige klublokaler 
kommer til at indgå som en del af den nye 
Fritidsgård.
Til gengæld får Houlkær Hallen så mulig-
hed for at disponere over Fritidsgårdens 
nye multisal – i dét omfang, de unge i 
fritids- og ungdomsklubben ikke selv skal 
bruge salen. 
- På den måde sikrer vi os, at Houl-
kær Hallen ikke har noget økonomisk ”i 
klemme” i forbindelse med projektet. Og 
dét er noget, der har været meget magt-
påliggende for halbestyrelsen i hele proces-
sen, fremhæver Ole Birch.
Alt i alt budgetteres indretningen af den 
nye Fritidsgård i Houlkær til at ville koste 
cirka 6 millioner kroner.
Salget af den nuværende Fritidsgård for-
ventes - isoleret set - at kunne indbringe 
cirka 2 millioner kroner.
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Spændende år indledt med lederskifte
Gitte Scharf Gaml er nu både leder af ”Toften” i Overlund og ”Gården” i Houlkær

Flere disponible hænder ”på gulvet”. 
Det skulle gerne blive konsekvensen af den 
nye ledelsesstruktur, som fritids- og ung-
domsklubberne i Houlkær og Overlund har 
valgt at indføre pr. 1. august.

Noget skulle der under alle omstændighe-
der ske. 
Det stod klart, da den hidtidige leder af 
”Gården” i Houlkær, Freddy Serena, fik nyt 
job umiddelbart før sommerferien.
Udgangen på situationen er blevet, at Gitte 
Scharf Gaml, som i de seneste tre år har 
været leder af ”Toften” i Overlund, nu bliver 
leder af begge klubber ”øst for søerne”. 
- Modellen med fælles ledelse er efterhån-
den ved at brede sig til flere og flere af 
kommunens institutioner, så hvorfor skulle 
den ikke også kunne fungere på klubom-
rådet?
- For ”Gården” i Houlkær betyder den nye 
struktur helt konkret, at der i fremtiden 
bliver en ekstra, fast medarbejder, der ude-
lukkende skal koncentrere sig om at tage 
sig af børnene.
- Dét må da alt andet lige være at betragte 
som en styrkelse, fremhæver Caj Stro-
land, der er overordnet leder af ”Klub X”. 
Den klubenhed i kommunen, som både 
”Toften” i Overlund og ”Gården” i Houlkær 
hører ind under.

Børnene strømmer til 
Den nye struktur har endnu ikke for alvor 
bundfældet sig, men tanken er, at Gitte 
Scharf Gaml som hovedregel skal være to 
dage om ugen i den ene klub – og to dage 
om ugen i den anden. Samtidig med at 
der også gradvist åbnes op for en lidt mere 
fleksibel udnyttelse af det øvrige klubper-
sonale i de to fritids- og ungdomsklubber 

Caj Stroland og Gitte Scharf Gaml ser frem 
til et rigtig spændende år for ”Gården” i 
Houlkær. Kulminerende med flytningen til 
nye lokaler ved hallen i forbindelse med 
sommerferien 2013.
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– alt efter hvor behovet på dagen er størst.
Som udgangspunkt er det i Houlkær, der er 
størst pres på fritidsklubben.
Til den nye sæson har ”Gården” modta-
get ikke færre en 178 tilmeldinger, mens 
”Toften” til sammenligning ligger på 115.
Sammenlignet med samme tidspunkt i 
fjor er det en fremgang på knap 50 fri-
tidsklubbørn i Houlkær, og da brugerne af 
”Gården” samtidig udmærker sig ved en 
fremmødeprocent på omkring de 70, siger 
det næsten sig selv, at pladsen til tider kan 
føles trang – og at lydniveauet ind imellem 
når ganske pæne højder.
Så meget større er også forventningens 
glæde hos Gitte Scharf Gaml og Caj Stro-
land. Ved udsigten til at fritids- og ung-
domsklubben i Houlkær nu snart kan se 
frem til at rykke ind i nyindrettede lokaler 
ved Houlkær Hallen.

Nye muligheder
- Den nuværende fritidsgård har – overord-
net set – gjort det godt, men efterhånden 
kan hverken børn eller personale være tjent 
med forholdene.
- Bygningerne er slet og ret færdige, og 
derfor glæder vi os også rigtig meget til, 
at flytningen af ”Gården” bliver en realitet 
i 2013.
- Ikke bare får vi dermed nogle langt mere 
tidssvarende rammer at boltre os i. Flytnin-
gen vil forhåbentlig også medvirke til, at 
der opstår nogle helt nye samarbejdsmu-
ligheder i området, forudser Gitte Scharf 
Gaml og Caj Stroland.
Børnene på ”Gården” har selv – via en 
styregruppe – været med til at fremsætte 
ønsker til indretningen af de nye lokaler, 
men den endelige udformning bliver der 

stadig arbejdet på ved tegnebrættet.
Fast ligger det dog, at en ny, stor multisal 
kommer til at udgøre en væsentlig del af 
det nye klubmiljø, og de fysiske udfoldelser 
kommer dermed – næsten uundgåeligt – 
til at spille en større rolle i dagligdagen, 
forudser Gitte Scharf Gaml.
- Mulighederne for forskellige idrætsaktivi-
teter bliver i sagens natur langt bedre i de 
nye rammer ved hallen – og i det hele taget 
tror jeg, at børnene vil komme til at opleve, 
at der i fremtiden bliver langt større sam-
menhæng i deres fritidsliv, påpeger hun.
- Samtidig kan vi måske også som klub 
være med til at sætte gang i nogle helt nye 
aktiviteter i gang i forbindelse med hallen. 
Det kunne f. eks. være i form af en genop-
livning af de alkoholfrie diskoteker i Houl-
kær, nævner Caj Stroland.
Som et ekstra lyspunkt midt i alt det andet 
glædelige er det for nylig lykkedes at få 
nedsat et seks personers forældreråd på 
”Gården”.
- Tidligere har der højst været et par for-
ældre i Houlkær, der har været parate til 
at gå ind i forældrerådsarbejdet, så også 
på dét punkt synes jeg, det tegner til at 
blive et rigtig godt klubår, bemærker Klub 
X-områdelederen. 
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Nyt fra Kildehaven
Kildehaven er et af lokalområdets kom-
munale plejecentre. Centret er bygget i et 
plan og rummer 40 plejeboliger, seks ple-
jeboliger til ægtepar og 14 demensboliger, 
hvoraf de to er gæstepladser/midlertidige 
pladser. Boligerne til ægtepar ligger tæt 
på plejecentret. Alle plejeboliger er indret-
tet med stue, soveværelse, køkken og bad. 
Ægteparboligerne er indrettet med et ekstra 
værelse. Alle lejlighederne har desuden 
udgang til egen lille terrasse. Demensbo-
ligerne er et-rumsboliger med toilet, bad 
og et lille køkken. Kildehaven er omgivet af 
små haver og stisystemer. 
I Kildehaven er der faciliteter, hvor træning 
og fælles aktiviteter for områdets ældre og 
beboere finder sted. Der er to dagcentre for 
demente, og hjemmeplejen i Houlkær/Nør-
resø har deres base i Kildehaven. Kildehaven 
har sin egen kiosk, som har åbent mandag 
til torsdag 10 til 11.30. Denne drives af fri-
villige. Desuden er der en cafe, hvor man 
kan købe sin middagsmad/frokost.  
I Kildehaven har vi ansat sygeplejersker, 
social- og sundhedshjælpere, social- og 
sundhedsassistenter samt afløsere, som 
enten er i gang med en uddannelse inden 
for plejeområdet eller påtænker at starte 
en sådan. Vores værdier bygger på respekt 
for den enkelte og tillid til hinanden. Vi vil 
gerne skabe et hjemligt miljø, hvor bebo-
erne har noget at stå op til og har indfly-
delse på deres egen hverdag. Det skal være 
rart og hyggeligt at bo her, komme i huset 
og arbejde her, og der skal være plads til de 
forskellige særheder og vaner, vi nu engang 
alle sammen har som mennesker. 

Kildehavens Venner
Vi har nogle frivillige i Kildehaven, som 
kommer engang imellem. De indgår ikke 
i plejen af beboerne. De passer fx kio-
sken, går ture med beboerne, spiller musik, 
arrangerer banko, sang & musik, hjælper 
ved gudstjeneste og meget andet. Vi vil 
dog gerne have flere frivillige, da vi har 
mange beboere, som kunne have brug for 
og gavn af aktiviteter ud over det, persona-
let har mulighed for at tilbyde. Kildehavens 
Bruger- pårørenderåd samt personale og 
ledelse vil derfor gerne invitere interesse-
rede til kaffe og kage 
mandag d. 8. oktober kl. 15 til 16.30
Her vil vi fortælle om ”Kildehavens Venner”. 
Hvis du er interesseret og har tid, lyst og 
overskud til at udføre frivilligt arbejde for 
beboerne i Kildehaven, skal du være meget 
velkommen. Måske har du selv nogle ideer 
til aktiviteter? 
Af hensyn til kaffen, vil vi gerne have til-
meldinger til Gudrun Rasmussen 87876500 
senest mandag d. 1. oktober.

Sussi Hald, 
centerleder i Kildehaven  
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IT-introduktioner – kom godt i gang!
Houlkær Bibliotek tilbyder IT-introduktion, så de, der endnu ikke har prøvet at bruge en 
computer, kan få taget hul på de mange muligheder. Introduktionerne er gratis. Tag gerne 
evt. egen bærbare computer med.
Tilmelding til:
Houlkær Bibliotek
Odshøjvej 5C
E-mail: houlkaerbibliotek@viborg.dk
Tlf.: 87 87 34 60 (i bibliotekets åbningstid)

Program efterår:
Torsdag d. 6. september kl. 10.00 – 11.00
Grundlæggende introduktion til computer og mus
Til dig der måske lige har fået din første computer eller mangler at få sat ord på de vigtigste 
begreber og funktionaliteter med en PC.
Dit niveau: Nybegynder med PC og mus

Torsdag d. 20. september kl. 10.00 – 11.00
Internet for begyndere
Med denne introduktion får du fod på de basale ting ved Internettet samt en forståelse for 
dets opbygning og struktur.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer, nybegynder på Internettet

Torsdag d. 11. oktober kl. 10.00 – 11.00
Introduktion til NemID og kommunens digitale services
Kom i gang med at bruge NemID. Det nye sikre login på Internettet.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer, nybegynder på Internettet

Torsdag d. 25. oktober kl. 10.00 – 11.00
Grundlæggende introduktion til computer og mus
Til dig der måske lige har fået din første computer eller mangler at få sat ord på de vigtigste 
begreber og funktionaliteter med en PC.
Dit niveau: Nybegynder med PC og mus



21

HOULKÆR BIBLIOTEK

Torsdag d. 8. november kl. 10.00 – 11.00
Internet for begyndere
Med denne introduktion får du fod på de basale ting ved Internettet samt en forståelse for 
dets opbygning og struktur.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer, nybegynder på Internettet

Torsdag d. 22. november kl. 10.00 – 11.00
Introduktion til NemID og kommunens digitale services
Kom i gang med at bruge NemID. Det nye sikre login på Internettet.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer, nybegynder på Internettet

Efter hver introduktion vil der fra kl. 11.00 – 12.00 være mulighed for at få hjælp til løsning 
af evt. computer- og internetproblemer eller spørgsmål. Det kan f.eks. være hjælp til at 
oprette en mail, søge i bibliotekets materialer eller hente film på Filmstriben.
Vi kan ikke hjælpe med særligt tekniske spørgsmål, opsætning af din egen computer eller 
installation af hard- eller software.

Nethood – learn to do IT!
Nethood er et åbent IT-værksted, hvor man få  personlig hjælp til mindre opgaver, som 
man skal bruge computer og Internet til. Det kan f.eks. være at bruge NemID, bestille 
billetter, tjekke Skat, få en e-mailadresse eller gå på Facebook.
Bibliotekets IT-medarbejder er klar til at hjælpe dig:
Mandage kl. 14 – 16 og onsdage kl. 10 - 13
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God nyhed - mere varieret udvalg 
på Houlkær Bibliotek

Som noget nyt har alle afdelinger ved Viborg Bibliotekerne fra 1. august fået ”flydende 
materialebestand”. Det vil sige, at der ikke mere er materialer, der hører til et bestemt sted. 
Tingene bliver registreret i systemet som hjemhørende det sted, de bliver afleverede, og her 
bliver de også sat på plads – bortset fra meget specielle titler. Så når man har bestilt mate-
rialer fra andre afdelinger, så bliver de sat på plads, der hvor man afleverer.
Det betyder i praksis, at der fremover vil ske en meget større udskiftning og fornyelse i det 
udvalg, der er på hylderne i de enkelte afdelinger – vi håber, at det vil være til glæde for 
vores brugere! 

Bogsalg på Houlkær bibliotek 
Da der hele tiden udgives nye bøger, må bibliotekerne også hele tiden kassere ud i de ældre 
titler for at få plads på hylderne. Mange titler købes i stort antal på grund af stor efterspørg-
sel, så når nyhedens interesse har lagt sig, bliver overskydende eksemplarer kasseret. Mange 
af de bøger, der sælges, er derfor stadig forholdsvis nye.
Houlkær bibliotek holder bogsalg mandag d. 15. – torsdag d. 18. oktober i bibliotekets 
åbningstid.
Der er mulighed for at gøre et godt køb:
Voksenbøger sælges for 10 kr. stk.
Børnebøger, musik CD’er og tidsskrifter koster 5 kr. pr. stk.
En hel bærepose koster 50 kr.
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NYT FRA SKOLEN

Det nye skoleår er i gang. Første skoledag 
efter ferien indeholdt bl.a. en fællestime, 
hvor alle blev budt velkommen til det nye 
skoleår.
Eleverne på 0. årgang mødte midt på for-
middagen til deres første skoledag. Den 
første skoledag af ca. 2000 skoledage de 
kommende 10 år.

Skolen har 638 elever ved skoleårets start. 
I forbindelse med sommerferien sker der 
traditionelt en del til- og fraflytninger af 
forskellige grunde. Grundene kan være 
efterskoleophold, flytning til og fra anden 
kommune. I nogle tilfælde benytter foræl-
dre sig af det frie skolevalg.

Personalemæssigt er der ikke ændringer i 
forhold til før sommerferien.

Den nye skolebestyrelse har haft det første 
møde. Der er skiftet ud på 3 pladser i besty-
relsen, da vi har forskudte valg. I bestyrel-
sen er indtrådt: Morten Abildgård, Henrik 
Reinholdt og Abdul Wahid Hanan.
Bestyrelsen behandlede på årets første 
møde skolens kostpolitik, som fastlægger 
rammerne for sortimentet I elevkantinen 
”Boden”. Desuden blev skolens værdisæt 
drøftet. Værdisættet skal nu drøftes blandt 
personalet og igen drøftes i bestyrelsen 
senere på året.

Skolen har et elevråd bestående af 1 elev 
fra hver af klasserne på 4.-9.årgang.
Blandt de valgte vælges 2 repræsentanter 

til skolebestyrelsen. Desuden vælges repræ-
sentanter til skolens Medieudvalg.
Elevrådet arbejder med en række emner, 
dels vedrørende undervisningsmiljø og dels 
med emner, som skolebestyrelsen ønsker 
elevernes holdning til.

På skolen er MEDudvalget et vigtigt led 
i personalets indflydelse på skolens virk-
somhed. MEDudvalget består af repræsen-
tanter for lærere, pædagoger og teknisk/
administrativt personale samt skolens 
ledelse. Udvalget kan arbejde med alle 
emner vedrørende skolen. Bl.a. udarbejder 
udvalget retningslinjer for en rækker perso-
nalemæssige områder. Økonomi er et andet 
vigtigt emne.

Pædagogisk Råd har lærere og pædagoger 
som medlemmer. Rådet er rådgivende i for-
hold til pædagogiske spørgsmål. 

I løbet af efteråret gennemføres forældre-
møder og forældresamtaler i alle klasser.
Der afholdes 1 forældremøde og 2 foræl-
dresamtaler hvert skoleår.  Der udarbejdes 
for hver elev en elevplan, som gør status 
over elevens udbytte af undervisningen. 
Desuden indeholder planen fremadrettede 
perspektiver.

Skolen har fokus på IT i undervisningen. 
Bøger har i mange år været grundlaget 
for undervisningen. I de kommende år vil 
digitale læremidler være i fokus og i nogen 
grad erstatte undervisningsmateriale i bog-
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Skolen er udtaget til at indgå i et forsøg 
med 2-lærerordninger. Forsøget skal af-
dække hvilken effekt der er af, at der er en 
ekstra lærer eller person med anden bag-
grund med i undervisningen.
Skolen skal afprøve effekten på skolens 
6.årg. Til hver af klasserne på årgangen til-
knyttes fra 1. oktober og skoleåret ud en 
person, som skal støtte undervisningen. 
Læreren har fortsat det fulde ansvar for 
undervisningen. Det skal gennem forskel-
lige test m.m.- undersøges, om det øger 
effekten af undervisningen at undervis-
ningen støttes af en ekstra person.  Fokus 
rettes primært mod dansk og matematik.

Ole Birch

form. IT har været et vigtigt emne for sko-
lebestyrelsen.

SkoleIntra udbygges fortsat. Kommunika-
tionen med forældrene foregår nu i stort 
omfang elektronisk via en pcèr. Dette har 
mange fordele, bl.a. er det en hurtig og 
billig måde at kommunikere på.

SFO har indført at registrering af fremmøde 
nu sker elektronisk. Dette medfører, at for-
ældrene fra den hjemlige pc kan indtaste til 
SFO, hvornår deres barn bliver hentet eller 
skal gå hjem.

På Houlkærskolen vil vi på 4.- 6. årgang i 
uge 41 arbejde med projektet: ” Børn hjæl-
per børn”. 
Det vil især komme til at handle om, hvor-
dan vi i den rige del af verden kan hjælpe  
børn, der lider nød i den fattige del.
I foråret 2012 foretog lærer Dorthe Klejn-
strup sammen med Jens Harbo en rejse til 
Nepal, hvor de bl.a. besøgte et børnehjem 
i Kathmandu. Her fik de et godt indblik i 
de forhold børnene levede under.  På den 
baggrund har Dorthe valgt at tage initiativ 
til at indsamle midler til børnehjemmet.
Forholdene, som Dorthe oplevede dem på 
nærmeste hold, var langt fra den dagligdag 
vi kender fra vores del af verden. Fx har 
børnene ikke deres eget tøj, men må deles 

Projekt - Børn hjælper børn

om det der var. De får ofte det samme at 
spise morgen, middag og aften, og yderst 
sjældent er der råd til kød. På de små værel-
ser bor 4-5 børn sammen. Aldersmæssigt 
rummer børnehjemmet i Kathmandu 42 
børn og unge fra 2- til 18 år             
Målet, siger Dorthe, er at lave fundraising 
og derved skabe midler til at disse børn kan 
få en bedre hverdag. Noget af det som bør-
nehjemmet ønsker sig er penge til at opføre 
en mindre grisestald med plads til 20 små-
grise samt foder til disse. På den måde 
håber de at blive selvforsynende med kød. 
Vores mål er at samle de 20.000 kr ind, som 
det vil koste gennem forskellige tiltag i. 
Der vil i uge 41 blive tale om aktiviteter 
som loppemarked, haveservice, bilvask 
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samt at sælge hjemmelavet slik m.m. fra 
boder på skolen. Alt i alt håber og tror vi, 
at der vil være en positiv opbakning fra alle 
sider til dette arrangement.
På hjemmesiden under www. houlkaerpor-
talen.dk kan man læse mere – her under 

Dorthes brev, hvor hun selv beskriver sit 
besøg – og se flere billeder fra børnehjem-
met i Nepal.
Se også børnehjemmets hjemmeside på 
adressen:  http://www.cwcnepal.org
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Vagtskifte udsat  
Aktivitetsleder Jacob Flintholm har fået nyt job pr. 1. august – og Houlkær Hallen søger 

stadig efter hans afløser

-Vi syntes egentlig selv, vi havde gjort os 
rigtig megen umage med stillingsopslaget. 
Men set i bakspejlet må vi nok erkende, at 
der var nogle ting, vi ikke havde fået pens-
let godt nok ud.
Den nøgterne erkendelse er halbestyrelses-
formand Jens Johansen, nået frem til, efter 
at det fortsat ikke er lykkedes at få ansat 
en ny ”aktivitetskoordinator” i Houlkær 
Hallen. Som afløser for Jacob Flintholm, 
der pr. 1. august har fået nyt job som pro-
jektmedarbejder under Socialministeriet.
Det var såmænd ellers ikke fordi, det skor-
tede på interessen for det stillingsopslag, 
halbestyrelsen i Houlkær sendte ud, da 
det i forsommeren stod klart, at der skulle 
findes en ny, dagligt ansvarlig for driften 
og aktiviteterne i Houlkær Hallen.
Fra snart sagt hele landet strømmede det 
ind med ansøgninger fra højt kvalificerede 
mennesker med lange uddannelser bag sig.
- Der var både kaospiloter fra Århus og uni-
versitetsfolk med speciale i ”event-mageri” 
og oplevelsesøkonomi. Og mange af dem 
havde bestemt også nogle rigtig spæn-
dende idéer om aktiviteter, som de kunne 
være med til at sætte i gang i Houlkær.
- Problemet var bare, at ingen af dem rigtig 
var indstillet på at flytte til lokalområdet. 
Og lige præcis på dét punkt havde vi åben-
bart ikke været tilstrækkeligt præcise, da vi 
formulerede stillingsopslaget.
- Uanset hvordan man vender og drejer dét, 
så er en hal som Houlkær Hallen i bund og 

grund ikke en oplevelsesvirksomhed, men 
en institution hvor der både er brug for 
nærvær og lokalkendskab, konstaterer Jens 
Johansen.

Nye digitale tider
Kendsgerningen er, at ingen af de knap 40 
ansøgere viste sig at være ”den helt rigtige 
person” til jobbet – og at Houlkær Hallen 
derfor ved indgangen til en ny indendørs-
sæson står uden en fast, daglig leder.
Som en midlertidig løsning har halbesty-
relsesformanden selv midlertidigt overtaget 
ledelsen og koordineringen i hallen. Herun-
der bookingen af hallen forskellige lokaler.
Og til de praktiske opgaver som rengøring, 
vedligehold, oprydning, klargøring etc. er 
det i første omgang tanken at tilknytte 
medarbejdere på timebasis.
- Jeg siger ikke, at vi på den måde kan 
opretholde helt samme serviceniveau, som 
hvis vi havde en fast mand i hallen 37 timer 
om ugen. Men ambitionen er helt klart, at 
vi gerne skal have tingene til at fungere, 
så hallens daglige brugere kommer til 
at mærke mindst muligt til de praktiske 
udfordringer, Houlkær Hallen står i her og 
nu.
- I bedste fald kan man måske endda håbe 
på, at situationen på sigt kan blive vendt 
til noget positivt. I hvert fald har vi nu som 
bestyrelse en fin mulighed for at få endnu 
bedre indsigt i den daglige drift af hallen. 
Og dét er nok slet ikke nogen skade til, vur-
derer Jens Johansen.
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Som et første lille fingerpeg om de nye 
tider, optræder der nu en online-booking-
kalender på hallens hjemmeside www.houl-
kaerhallen.dk – og inden længe vil der også 
– ad elektronisk vej – blive mulighed for at 
”låse sig ind” i hallen, så der i fremtiden 
ikke behøver at stå en hal-medarbejder klar 
med en nøgle, hver gang nye brugere skal 
ind i hallen.
- På den måde er Houlkær Hallen nu lige 
så stille på vej ind i den digitaliserede tids-
alder, og det vil – alt andet lige – også 
komme hallen og dens brugere til gode i 
fremtiden, forudser Jens Johansen.

Så hurtigt som muligt…
Hvornår en mere permanent løsning på 
bemandingssituationen i Houlkær Hallen 
kan være på plads har Jens Johansen ikke i 
øjeblikket et præcist bud på.
- Vi arbejder i halbestyrelsen med flere for-
skellige idéer, så foreløbig kan jeg kun sige: 
Så hurtigt som muligt.
- Hvis vi forhaster os her og nu, risikerer vi 
blot, at vi om fire-fem-seks måneder står i 
præcis samme situation én gang til.
- Derfor er vi også i halbestyrelsen stålfast 
enige om, at vi vil bruge den nødvendige 
tid på at finde den helt rigtige person til 
jobbet, siger han.
Jens Johansen arbejder til daglig som 
pædagogisk leder på Mønsted/Sparkær 
Skole – og har på den baggrund ikke 
uanede tidsressourcer at investere i sin 
midlertidige ”bi-beskæftigelse” som hal-
koordinator.
- Men det skulle nu heller ikke blive nød-
vendigt, fastslår han.
- Hvis det ellers kommer til at køre, som vi i 
halbestyrelsen forventer her i overgangspe-

rioden, så regner jeg bestemt ikke med at 
skulle bruge en hel masse ekstra arbejdsti-
mer i hallen her i efteråret.  

Slipper ikke de unge – og løbeklubben
Hvad den nu fhv. aktivitetsmedarbejder, 
Jacob Flintholm, angår, så har han – som 
kort nævnt i indledningen til denne arti-
kel - fået nyt job som projektmedarbejder 
under Socialministeriet.
Et job, som på mange måder ligger i natur-
lig forlængelse af dét arbejde for – og med 
– rodløse unge, som Jacob Flintholm alle-
rede gennem flere år har udført i Houlkær-
området.
- Den eneste forskel er i realiteten, at mit 
arbejdsområde nu bliver udbredt til hele 
Viborg.
- Men formålet vil i bund og grund stadig 
være det samme: Nemlig at aktivere de 
unge gennem idræt og andre aktiviteter – 
og derved forebygge, at de måske i stedet 
går rundt og foretager sig noget knapt 
så fornuftigt i deres fritid, nævner Jacob 
Flintholm.
Med sig i det nye job tager han navnene 
– og mobiltelefonnumrene - på et halvt 
hundrede unge i Houlkær, som han også i 
fremtiden satser på at bevare tilknytningen 
til.
- Og jeg slipper naturligvis heller ikke 
Houlkær Løb og Motion, som gennem de 
seneste par år er gået hen og blevet lidt af 
et hjertebarn for mig, understreger Jacob 
Flintholm.
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HIF + OGF = East Side Viborg
Fodboldsamarbejde på tværs af Randersvej går ind i efterårssæsonen under nyt navn

Der har været mange andre forslag i spil i 
processen: Asmild Boldklub, Team Asmild, 
HOF, Team Øst m. fl.
Men når samarbejdsholdene fra Houlkær 
og Overlund i efterårssæsonen løber på 
banen i deres iøjnefaldende rød- og blå-
stribede trøjer, bliver det under navnet East 
Side Viborg.
Samarbejdsholdene har ellers hidtil optrådt 
under navnet HIF/OGF.
- Men det var ikke særligt fremsynet, og 
derfor har vi gennem længere tid ledt efter 
et fælles navn til holdsamarbejdet – og har 
bl. a. også haft udskrevet en lille navne-
konkurrence.
- Resultatet er blevet, at samarbejdet fra 1. 
juli 2012 hedder East Side Viborg. 
- Dermed markerer vi dels, at det er et 
samarbejde øst for søerne, og dels at klub-
ben er hjemmehørende i Viborg, forklarer 
fodboldudvalgsformand i Houlkær IF, Palle 
Kjær Laursen.

Et attraktivt alternativ
Fodboldsamarbejdet på tværs af Randersvej 
har gradvist grebet om sig siden starten, så 
det nu efterhånden omfatter samtlige 11 
mands-hold i området fra U13-årgangen 
og opefter.
Foreløbig dog kun på drengesiden.
- Men begge klubber er meget indstil-
lede på også at udvide med pigefodbold, 
når det i øvrigt skønnes at være praktisk 
muligt, pointerer Palle Kjær Laursen.
Baggrunden for holdsamarbejdet er, at 
East Side Viborg gerne vil fremstå som et 
sportsligt attraktivt alternativ til VFF og 
SIK, således at den lokale fodboldungdom 
ikke nødvendigvis behøver at drage vest for 
søerne for at spille fodbold på højt niveau.
- Og indtil videre må vi sige, at dette ønske 
så rigeligt er opfyldt.
- Som den eneste klub i Viborg kan East 
Side Viborg i efteråret mønstre mesterræk-
kehold i både U17- og U19-rækken, og 

East Side Viborgs seniorhold 
i serie 2 var i foråret længe 
med i kampen om oprykning 
til serie 1, men efter at U19-
holdet er rykket op i mester-
rækken, kan seniorerne nu 
ikke længere trække på U19-
spillerne, og seniorholdet er 
dermed blevet mere sårbart 
over for skader og karantæ-
ner.
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generelt er vi i begge klubber enige om, at 
samarbejdet til fulde har levet op de for-
ventninger, vi havde, da vi i sin tid startede, 
fremhæver Palle Kjær Laursen.
En enkelt lille ulempe er der dog ved suc-
ces’en. Nemlig at fusionsklubbens senior-
hold i serie 2 ikke – som i foråret – har 
mulighed for at hente talenter op fra U19-
mandskabet i tilfælde af skader, karantæ-
ner, afbud etc.
Sådan er reglerne, hvis man som klub vil 
være med i mesterrækken, og det kan 
muligvis - på kort sigt - koste lidt for serie 
2-mandskabet, som i foråret ellers længe 
var med i kapløbet om oprykning til serie 1.

Kunstbane på vej
For yderligere at kunne give fodbolden øst 
for søerne et løft er Houlkær IF og Over-
lund GF gået sammen om at søge kultur-
udvalget i Viborg Kommune om tilskud til 
etablering af en lokal kunstbane.

Når samarbejdsholdene fra Houlkær og Overlund i efterårssæsonen løber på banen i deres 
iøjnefaldende rød- og blåstribede trøjer, bliver det under navnet East Side Viborg. Her er det 
seniorholdet og U19-mandskabet, som er samlet til intern træningskamp – og lørdagshygge 
– på Overlund Stadion.

Begge klubber vil som udgangspunkt gerne 
lægge areal til den nye bane.
- Men med baggrund i Overlund GFs store 
baneproblemer samt en generelt større 
belægningsprocent i Overlund end i Houl-
kær er vi i klubberne enige om, at kunst-
banen med fordel kan placeres i Overlund, 
forklarer Palle Kjær Laursen. 
Håbet er, at den nye kunstbane øst for 
søerne kan blive en realitet allerede i løbet 
af 2013. Selvfølgelig under forudsætning 
af, at kulturudvalget godkender projektet – 
og at det i øvrigt lykkes at skaffe pengene 
til den nødvendige egenfinansiering.
-  Og så håber vi da for resten, at vi i Houl-
kær på et senere tidspunkt kan blive tilgo-
deset med et andet projekt.
- Vi vil i hvert fald byde ind, hvis mulighe-
den opstår, understreger Palle Kjær Laur-
sen.
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Brylluppet udsat på ubestemt tid
Boet efter mislykket tennis-eventyr skal først gøres op, inden fusionen mellem hal og 

idrætsforening kan falde endegyldigt på plads

Forlovelsen holder – men brylluppet er 
indtil videre udsat på ubestemt tid.
Sådan kan man vel kort ridse situationen 
op, når det gælder den planlagte sammen-
lægning af Houlkær Hallen og Houlkær 
Idrætsforening.
Begge parter har så sent som på et par eks-
traordinære generalforsamlinger 24. maj 
bekræftet, at de i bund og grund synes, 
det vil være en god ide at slå de to forenin-
ger sammen til én – og derved forhåbentlig 
frigøre administrative kræfter til andre – og 
sjovere – formål.
Men hvornår fusionen definitivt kan falde 
på plads – dét tør halbestyrelsesformand 
Jens Johansen på nuværende tidspunkt 
ikke sætte dato på.
I Houlkær Idrætsforening havde man 
oprindelig satset på, at formaliteterne 
kunne være faldet på plads allerede inden 
sommerferien, men den tidsplan har i prak-
sis vist sig ikke at være realistisk.
- Det nærmeste, jeg kan komme det nu, 
er, at det sandsynligvis bliver i kalenderåret 
2012.
- Det kommer til at tage den tid, det skal 
tage, for at vi kan få tingene gjort ordent-
ligt og rigtigt, lyder Jens Johansens nøg-
terne vurdering.
Som tidligere beskrevet i Houlkær Nyt er 
det ikke mindst den uafklarede situation 
omkring Houlkær IFs nødlidende tennisan-
læg, der er med til at trække ”brylluppet” 
mellem hal og idrætsforening i langdrag.

Håbet er, at det i løbet af efteråret lykkes 
at finde en ny, fremtidssikret løsning for 
anlægget, så boet – én gang for alle – kan 
blive gjort op, inden idrætsforeningen og 
hallen sammen ”går til alteret”.
- Uden at jeg vil gå i detaljer, så handler 
det grundlæggende om ret og rimelighed.
- Som vi ser det i halbestyrelsen, så er der 
nogle regnskabstekniske detaljer omkring 
tennisanlægget, som idrætsforenin-
gen først skal have fundet en løsning på 
internt. Og som måske også lige skal for-
klares ”bagud” i organisationen.
- Og den økonomiske afklaring er vi nødt 
til at skulle have på plads, inden vi formelt 
kan gå videre med fusionen mellem hal og 
idrætsforening, pointerer Jens Johansen.
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Sognearrangementer
Torsdag den 20. september kl. 14.30 
Tidl. domprovst Arndt Jessen Hansen: Menneskeliv mellem modgang og håb 
Foredraget er en samling af små anekdoter, både alvorlige og humoristiske, der siger noget 
om, hvordan vi tackler nogle af de mange udfordringer, vi møder gennem livet.

Tirsdag 2. oktober kl. 19.30
Gudmund Rask Pedersen: Der er en revne i alting. Det er på den måde lyset kommer 
ind.
”There is a Crack in everything / thats how the Light gets in …” (Leonard Cohen i sangen 
”Anthem”). Lyset skinner i mørket. Det sprækker og revner og nyt liv bryder igennem. Det 
sker gennem nåleøjer, rådnende kornkerner, gravhuler og nedbrudte menneskeliv. Porø-
siteten, afmagten, hører med som en grunddel af det menneskelige. Det Ny Testamente 
rummer et væld af motiver og fortællinger, som kredser herom og som her i dette felt åbner 
op for muligheden af ny begyndelse i slutningen. Sætter ord på, grundtvigsk sagt: Bevæ-
gelsen fra Dødningehjem til De Levendes Land. Med afsæt i Det Ny Testamente og med 
udsyn og input fra moderne skønlitteratur vil foredraget forstået som en eksistensspræk-
kejagt forsøge at sætte yderligere ord på denne bevægelse. I evangeliets kerne: Bevægelsen 
fra langfredag til påskemorgen. Fra det lukkede til det åbne. Fra død og mørke til liv og lys.

Onsdag den 10. okt. kl. 19.30.   
Troens ord - skriften på væggen,  ved sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Treenigheds-
kirken i Esbjerg.
Mange har set dem, de broderede skriftsteder, som i gamle dage hang i mange hjem. Der 
kunne for eks. stå "Gud er Kærlighed eller Herren er min Hyrde. De broderede indrammede 
ord er så tilpas mærkværdige, at de er interessante. Ingrid Lisby Schmidt har landets største 
samling af disse billeder. En del af dem udstilles her i Houlkær Kirke fra den 7. til den 10. 
okt. og den 10. okt. kl. 19.30 vil hun ud fra en kulturhistorisk synsvinkel fortælle om dette 
interessante fænomen, at ordet fra bogen blev til skriften på væggen - som en ledestjerne 
i livet.

Torsdag den 25. oktober kl. 14.30
Dronningens Gobeliner ved højskolelærer Pia Dahl fra Præstø.
I tolv år har Dronningens Gobeliner prydet væggene i riddersalen på Christiansborg Slot til 
glæde for det danske folk. Gobelinerne var en gave til Dronning Margrethe, da hun fyldte 
50 år, men først til dronningens 60 års fødselsdag var de færdige til ophængning.
På de store farverige gobeliner, tegnet af Bjørn Nørgaard, kan man aflæse vigtige episoder 
i danmarks- og verdenshistorien og Pia Dahl vi denne dag fortælle om det kolosalt store 
kunsthåndværk, der igennem de mellemliggende 10 år fandt sted hos les Gobelins i Paris. 
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Koncerter
Torsdag den 20. september kl. 19.30
Klaverkoncert. Jens Chr. Hansen spiller musik af Bach, Mozart, Clementi, Beethoven og 
Grieg 

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30
På SPIL DANSK DAGEN præsenterer Houlkær Kirkes Børnekor og Asger Pedersen en nyud-
givelse af Asger Pedersens sange for børn, kendt fra bl.a. ”Ingrid og Lillebror”.

Lørdag den 8. december kl. 15.00
Julekoncert med Akademisk Kor Århus som regnes for ét af Danmarks dygtigste kor. Koret, 
som ledes af Ole Faurschou, synger bl.a. finske Arvo Pärt’s ”Magnificat” og ”Magnificat af 
tyske Heinrich Schütz og naturligvis en stor buket af vore kendte julesalmer.

 

Sogneaften 7. november kl. 19.30
Korshærschef Helle Christiansen: At sige til og sige fra.
Kirkens Korshær fylder i år 100 år. At sige ”velkommen til” i varmestuer og på herberge og at 
sige fra over for livsnedbrydende tendenser og beslutninger er to sider af  Kirkens Korshærs 
arbejde. Det er nemt at glemme de stille eksistenser i samfundet og kampen for tilværelsen. 
Derfor skal Kirkens Korshær både sige til og sige fra.

Torsdag den 15. november kl. 14.30 
Domprovst Thomas Frank: Fra Wittenberg til Viborg i kajak
Thomas Frank har tilbagelagt mere end 1000 kilometer i havkajak for at markere den histo-
riske, geografiske og åndelige forbindelse mellem Reformationens fødeby og Viborg. Turen 
var en personlig udfordring, men også en påmindelse om, at vi danskere skal være stolte af 
vores reformatoriske arv.
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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 den første torsdag 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.
I efteråret vil vi arbejde med a) Johannes Værges bog ”Det betroede menneske – opgør med 
vrangvendt kristendom” og b) velsignelsens væsen ud fra debatten om danske feltpræsters 
velsignelse af soldater i Afghanistan og debatten om kirkelig velsignelse af homofile.
Kommende datoer: torsdag d. 4. oktober kl. 10 og 1. november kl. 10.
Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræst Karsten Høgild tlf. 2933 6405 – khoe@km.dk
  

Spaghettigudstjeneste
”Spaghettigudstjeneste” er en mini-gudstjeneste – primært 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: 11. september og 13. november – begge kl. 17.00 v/Karsten Høgild
Vi håber på at se jer – børn i alle aldre, forældre, søskende og bedsteforældre – alle er 
velkomne!

Høstgudstjeneste
Søndag den 23. september holder vi Houlkær Sogns traditionsrige høstgudstjeneste!
Minikonfirmander og spejdere medvirker ved at bære frugt og grønt ind i kirken, så den 
bliver levende og smukt udsmykket.
Efter gudstjenesten sælger børnene høsten til de voksne, der sidder og drikker kirkekaffe i 
våbenhuset!
Hvis man har lyst til at bidrage med frugt eller grønt, men mangler børn, er det ikke noget 
problem. Tag endelig høsten med, så sørger vi for hænder til at bære den ind.
Pengene fra grønsagssalget deles mellem Møltrup Optagelseshjem og Folkekirkens Nød-
hjælp.
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Babysalmesang
Hver mandag formiddag kl. 10.15 (dog ikke i skolens ferier).
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne.
De ca. 40 minutter går med sange, salmer, dans, sæbebobler, gynge i tæpper m. m. Kort 
sagt: Babys sanser stimuleres på mange måder, hvorved den gode forbindelse mellem for-
ældre og barn skabes
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt:
Sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 2086 1158, mail: tove@houlkaerkirke.dk.

Kirkesang og bevægelse for småbørn og deres voksne:

Hver torsdag formiddag kl. 10.00 (dog ikke i skolens ferier).
Arrangementet er et tilbud til dagplejere og deres børn, men skulle der være hjemmegående 
forældre, bedsteforældre, unge i huset m. v., er man også velkommen til at deltage. Tiden 
– mellem en halv og en hel time – går med sang, rytmer og rasleæg, små bibelhistorier og 
andre historier, vi vil danse, tænde lys, blæse bobler, høre musik m. m..
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt:
Sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 2086 1158, mail: tove@houlkaerkirke.dk.

Åben familie
Mødes hver anden fredag mellem kl. 18.30 og 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og de næste gange vil 
det foregå: 14.9, 28.9. 12.10. 26.10 og flere senere.
Hvis man vil køre med kirkebussen til og fra Houlkær Kirke, så husk tilmelding til sogne-
medhjælper Tove Kallestrups telefon: 20 86 11 58 eller til kirkekontoret på 86674088 senest 
på selve dagen inden kl. 12.00
Prisen for aftens mad er kr. 30,-

Temagudstjeneste
Søndag d. 7. oktober kl. 10.30 holder vi en gudstjeneste inspireret af Astrid Lindgrens uni-
vers. Astrid Lindgrens fantastiske historier fascinerer både børn og voksne og spejler mange 
sider af det kristne budskab. Ved gudstjenesten dramatiserer vi, vi synger andre sange, vi 
forsøger at sætte menigheden i gang. Selvsagt også tilrettelagt for børn!
Efterfølgende er der kirkefrokost, hvor vi fortsætter Astrid Lindgren-temaet. 
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September

Søndag den 2. september kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 9. september kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 16. september kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 23. september kl. 10.30
- Høstgudstjeneste
Lotte Martin Jensen

Mandag den 30. september kl. 10.30
Karsten Høgild

Oktober

Søndag den 7. oktober kl. 10.30
Karsten Høgild 

Søndag den 14. oktober kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 21. oktober kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 28. oktober kl. 10.30 
Temagudstjeneste
Karsten Høgild

November

Søndag den 4. november Aller Helgen
kl. 10.30 Karsten Høgild
kl. 14.00 Lotte Martin Jensen 
(særlig gudstjeneste for familier, 
der har mistet børn eller unge)

Søndag den 11. november kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 18. november kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 25. november kl. 10.30
Karsten Høgild

Morgensang
OBS! Hver fredag kl. 10.15 er der morgensang i kirken 

- ti minutter til stilhed og eftertanke.
Efter morgensangen er der en kop kaffe i våbenhuset.

Ønskekoncert den sidste fredag i måneden
i Houlkær Kirkes våbenhus
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DET SKER...

11.9. Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
20.9. Kl. 14.30 Sogneeftermiddag ved tidl. Domprovst Arndt Jessen Hansen
20.9.  Kl. 19.30 Klaverkoncert med organisk Jens Chr. Hansen.
2.10. Kl. 19.30 Sogneaften ved Gudmund Rask Pedersen.
4.10. Kl. 10.00 Studiekreds
7.10. Kl. 10.30 Temagudstjeneste
15.- 18.10  Bogsalg på Houlkær bibliotek 
25.10 Kl. 14.30 Dronningen Gobeliner ved højskolelærer Pia Dahl
25.10 Kl. 19.30 Spil Dansk Dagen med Houlkær Kirkes Børnekor og Asger Pedersen
1.11. kl. 10.30 Temagudstjeneste
15.11 Kl. 14.30 Sogneeftermiddag ved domprovst Thomas Frank.
8. 12 kl. 15.00 Julekoncert med Akademisk Kor fra Århus

Babysalmesang i Houlkær Kirke:
Alle mandage fra kl. 10.15
Ferielukket i Juli og August

Kirkesang og bevægelse for småbørn i Houlkær Kirke:
Alle torsdage kl. 10.00

Ferielukket i Juni, Juli og August

Åben Familie i Houlkær Kirke:
8.6, 22. 6.7, 20.7, 3.8, 17.8, 31.8., 14.9.

IT-præsentationer på Houlkær Bibliotek - husk tilmelding: 
06.09   Grundlæggende introduktion til computer og mus 
20.09   Internet for begyndere 
11.10   Introduktion til NemID og kommunens digitale services 
25.10   Grundlæggende introduktion til computer og mus 
08.11   Internet for begyndere 
22.11   Introduktion til NemID og kommunens digitale services 


