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INITIATIVGRUPPEN HOULKÆR

Houlkær Nyt udkommer/uddeles 6 gange 
om året, og det har et oplag på 3700 stk. 
Det uddeles i et område i Viborg øst for 
Nørresø: Området afgrænses mod vest af 
Nørresø og Røddingvej, mod nord af Bjer-
ringholmvej og mod syd af Asmildhøjen, 
Asmildvej og Randersvej. Dog her i 2009 er 
området blevet udvidet med vejene Asmild 
Hegn, Asmild Vænget og Asmild Dal.
Omdelingen i det samlede område foreta-
ges af 31 frivillige omdelere, der har hver 
deres distrikt.
Bladet kommer ud til omdelerne enten 
tirsdag eller onsdag i udgivelsesugen, og så 

Omdeling af Houlkær Nyt
skal omdelerne helst have bladene delt ud 
til beboerne inden weekenden. Omdelerne 
gør hermed et stort stykke ulønnet arbejde 
til gavn for Houkær-området. Hvis det nu 
- af en eller anden grund sker - at man 
ikke har fået bladet, så er der mulighed for 
at hente det på Biblioteket, i SuperBrugsen 
eller i Houlkær kirke. Man kan også rette 
henvendelse til undertegnede, hvis der er 
noget, man er utilfreds med, da jeg tager 
mig af optælling og omdeling til de enkelte 
distrikter. 
God læselyst og med venlig hilsen.

Niels Ebdrup

Houlkær Nyt-redaktionen har henover 
sommeren gennemgået en mindre og – 
forhåbentlig forbigående – slankekur.
Pernille Cornelius, som gennem en årrække 
har været HIFs repræsentant i redaktionen, 
har ønsket at trække sig, og trods et ihær-
digt opsøgende arbejde på de indre linjer er 
det endnu ikke lykkedes idrætsforeningen 
at finde en afløser.
Når Pernille Cornelius har valgt at træde ud 
af  redaktionen, skyldes det bl.a., at hun for 
nylig har  påtaget sig et nyt frivilligt hverv 
som formand for ”Natteravnene” i Viborg. 
Og så har hun for resten også i forbindelse 
med sommerferien afløst Ole Trier Nørskov 
på posten som formand for skolebestyrel-
sen på Houlkærskolen.

Farvel til Pernille
HIF på jagt efter ny repræsentant i Houlkær Nyt-redaktionen 

I redaktionen kommer vi i høj grad til at 
savne Pernilles engagement og medleven i, 
hvad der foregår i lokalområdet. Og - ikke 
at forglemme: hendes organisationssans, 
når det handler om at fastlægge deadlines, 
udgivelsesdatoer og tidspunkter for redak-
tionsmøder.
Redaktionen håber snarest, idrætsforenin-
gen får held med at finde en afløser, så 
Houlkær Nyt fortsat kan bevare følingen 
med, hvad der sker i den lokale idrætsver-
den. 
Indtil ”arvefølgen” er afklaret, bedes indlæg 
vedrørende aktiviteter i Houlkær IF sendt 
direkte til redaktør Kim Juhl Andersen på 
mail-adressen: kimjuhl@post.tele.dk
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Byretten og Hedeselskabet er uomtvisteligt 
to af Viborgs mest iøjnefaldende institu-
tioner.
Ikke desto mindre er det nok de færreste 
Overlund- og Houlkær-borgere, der i årenes 
løb har stiftet bekendtskab med institutio-
nerne på nærmeste hold.
Det bliver der mulighed for at råde bod på 
tirsdag 22. september, når Initiativgrup-
pen Houlkær billedligt talt disker op med 
en ”dobbeltwhopper” og arrangerer besøg i 
begge institutioner på én og samme aften.
Begge aftenens værter har adresse på Klo-
stermarken – i Hedeselskabets statelige 
hovedsæde, opført i perioden fra 1978 til 
1994.    
Administrationen i Viborg er centralnerve-
systemet i en organisation, der i alt tæller 
knap 1100 medarbejdere, og som i det 
seneste regnskabsår realiserede en samlet 
omsætning på 1,4 mia. kroner inden for 
natur-, miljø- og energiområdet i en række 
lande.   
Siden 2007 har Retten i Viborg haft til 
huse i en del af Hedeselskabets store byg-
ningskompleks. Byretten råder i alt over 

Se to institutioner på én aften
Initiativgruppen Houlkær inviterer til rundvisning i byretten og hos Hedeselskabet  

et areal på 4600 kvadratmeter, som bl. a. 
fordeler sig på otte retssale og fire celler 
i kælderetagen. Medarbejderstaben tæller 
cirka 65 ansatte, hvoraf de 17 er jurister, 
og organisatorisk er byretten delt op i fem 
afdelinger: Skifteretten, Fogedretten, Rets-
afdelingen, Fællessekretariatet og admini-
strationsafdelingen.
Initiativgruppen forventer, at interessen for 
at besøge byretten og Hedelselskabet vil 
være så tilpas stor, at det bliver nødvendigt 
at opdele de besøgende i to hold. 
Det ene hold bliver først vist rundt i Byret-
ten og derefter i Hedeselskabets hovedkvar-
ter. Og vice versa.
Af hensyn til den nærmere tilrettelæggelse 
af arrangementet bedes interesserede til-
melde sig senest tirsdag 15. september. Det 
kan ske ved at ringe til Houlkær Bibliotek 
på tlf. 87873460 eller ved at sende en mail 
til adressen houlkaerbibliotek@viborg.dk
Selve rundvisningen begynder kl. 19 – og 
selv om det er Initiativgruppen Houlkær, 
der står som indbyder, er arrangementet 
også åbent for interesserede Overlund-bor-
gere, understreger arrangørerne. 

Hedeselskabets hovedkvarter i Viborg er omdrejningspunktet for en international organisa-
tion, som i alt tæller knap 1100 medarbejdere.
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Hen over sommeren har der i sandhed ikke 
været mange informationer at hente, hvis 
man som håbefuld net-bruger har klikket 
sig ind på www.houlkaerportalen.dk for at 
orientere sig nærmere om Houlkærs for-
træffeligheder.
Hjemmesiden har slet og ret været ”gået i 
sort” – og det endda med fuldt overlæg.
I erkendelse af at den gamle netportal efter-
hånden var blevet overhalet af udviklingen, 
har Initiativgruppen Houlkær benyttet 
sommermånederne til at skifte teknisk plat-
form – og relancere Houlkærportalen i en 
helt ny skikkelse.

Houlkærportalen, version 2.0
Hjemmeside har - radikalt – ændret udseende i løbet af sommeren 

Den opdaterede version af hjemmesiden 
blev officielt præsenteret 17. august, og 
mon ikke de fleste i Houlkær – ved nærmere 
eftersyn – vil medgive, at foryngelseskuren 
har været både tiltrængt – og vellykket.
- Frem for alt er systemet bag den ”nye” 
Houlkærportal langt mere brugervenligt 
end det gamle. Alle kan i princippet finde 
ud af at lægge stof ind på siden, og dermed 
bliver det forhåbentlig også lettere at holde 
hjemmesiden løbende opdateret, fremhæ-
ver ”arkitekten” bag Houlkærportalen, ver-
sion 2.0, 27-årige Sidsel Nørgaard.

Bedre informations-flow
Sidsel læser til daglig historie og samfunds-
fag på Aarhus Universitet, men er oprinde-
lig uddannet som mediegrafisk assistent. 
Og så er hun for resten datter af bibliotekar 
Kirsten Nørgaard, som er sekretær i Initia-
tivgruppen Houlkær. 
Sidsel Nørgaard har for nylig bistået Virk-
sund Sejlklub med at opdatere sejlklubbens 
hjemmeside. Med dét resultat, at det nu 
pludselig myldrer ind med billeder og tekst 
fra medlemmerne. 
Nogenlunde samme udvikling håber Initia-
tivgruppen Houlkær vil gøre sig gældende, 
når det gælder Houlkærportalen.
- I første omgang bliver det ganske vist kun 
en forholdsvis snæver kreds, der kommer 
til at kunne lægge stof ind på siden. Men 
alene dét at alt stoffet ikke nødvendig-
vis skal gå igennem en webmaster, kan 
forhåbentlig være med til at skabe et 

27-årige Sidsel Nørgaard er ”hovedarkitek-
ten” bag relanceringen af  Houlkærporta-
len. Og det er også hende, der har taget 
hovedparten af de mange flotte Houlkær-
billeder, som ”popper op” i takt med, at 
de besøgende klikker sig rundt på hjem-
mesiden.
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bedre informations-flow på hjemmesiden, 
bemærker formanden for Initiativgruppen, 
Carsten Marcussen.
Den opdaterede udgave af Houlkærpor-
talen baserer sig på systemet Word Press, 
som i modsætning til det gamle Tabulex-
program er gratis i drift.
Portalen er spækket med Houlkær-billeder, 
der ”popper op” i takt med, at brugerne 
klikker sig rundt på hjemmesiden. 
Og som noget nyt åbnes der nu også 
op for, at brugerne kan kommentere på 
artikler og referater på hjemmesiden – og 
derved aktivt bidrage med ideer og inspira-
tion til Initiativgruppen og Houlkær Nyt-
redaktionen.

Webmaster søges
Fra starten bliver det primært de fire store, 
økonomiske bidragydere bag Initiativgrup-
pen: Kirken, Houlkærskolen, boligselskabet 
og Houlkær IF, der får adgang til at lægge 
artikler og informationer ind på hjemme-
siden.

- Men på længere sigt vil det da være 
oplagt, at f.eks. grundejerforeningerne og 
de lokale institutioner også får mulighed 
for at lægge stof direkte ind på Houlkær-
portalen, nævner Carsten Marcussen.
Når Initiativgruppen her i den indledende 
fase har valgt at anlægge en forholdsvis 
forsigtig linje, skyldes det ikke mindst, at 
der endnu ikke er fundet en fast webma-
ster, der vil påtage sig det overordnede 
ansvar for Houlkærportalen – og sørge for, 
at indholdet ikke udarter i den ene eller 
den anden retning. 
Så skulle der et sted i Houlkær sidde en it-
interesseret og engageret person, som har 
mod på denne opgave, er det i realiteten 
bare om at komme ”ud af busken”.
Til alle andre i lokalsamfundet er der 
egentlig bare at sige: Prøv engang at gå 
på opdagelse på Houlkærportalen – og se, 
hvad den nye portal har at byde på. 
Måske var det oven i købet en overvejelse 
værd at vælge Houlkærportalen som sin 
startside…??  

VÆLGERMØDE I  HOULKÆR
Traditionen tro afholdes vælgermøde i Houlkær i forbindelse med kommunalvalget.

Alle partier der opstiller til valget er repræsenteret på mødet.

Mødet afholdes 
onsdag d. 11. november 2009 kl. 19.00 på Houlkærskolen

Alle er velkomne.

Initiativgruppen Houlkær
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Der er givetvis en række unge diskoteksgæ-
ster, som vil blive slemt skuffede.
Omvendt er der sikkert også en del teen-
agere, der vil glæde sig over, at de fremover 
kan slå sig løs  på dansegulvet uden at have 
lillebror eller lillesøster ”med på slæb”.
Kendsgerningen er, at der med virkning fra 
11. september indføres nye aldersgrænser 
for deltagelsen i de alkoholfrie diskoteksaf-
tener i Houlkær Hallen. 
Efter at arrangørerne fra HIFs Venner i 2007 
så sig nødsaget til at droppe diskotekerne 
for de ældste årgange som følge af vigende 
tilslutning, har de fire årlige disco-aftener 
gennem de seneste par år henvendt sig til 
aldersgruppen 1.-7. klasse.

Ungdomsdiskotek indsnævrer 
målgruppen

I den nye sæson henvender diskoteksaftenerne sig udelukkende til de unge i 4.-8. klasse  

Nu indsnævres målgruppen til 4.-8. klasse 
– de årgange, som i forvejen har deres faste 
gang i de lokale fritidsklubber. En logisk 
konsekvens af det samarbejde, der blev 
indledt, da Fritidsgården i 2008 gik ind 
som medarrangør af de alkoholfrie disko-
teker i Houlkær Hallen.
- Som kommunal fritidsklub, der drives for 
offentlige midler, kan vi ikke i længden for-
svare at være med til at arrangere diskote-
ker for de yngste årgange i folkeskolen. 
- Derfor hæver vi nu aldersgrænsen – i for-
ventning om, at det forhåbentlig kan være 
med til at gøre diskoteks-aftenerne mere 
attraktive for fritidsklub-årgangene, forkla-
rer lederen af Fritidsgården, Anders Mark.
Pernille Cornelius er formand for HIFs 
Venner og har efterhånden seks-syv år på 
bagen som medarrangør af de alkoholfrie 
diskoteksaftener. 
Hun er ikke i tvivl om, at der er nogle af de 
yngste, som vil blive ”ufatteligt kede af”, at 
de nu bliver forment adgang til dansegul-
vet i Houlkær Hallen.
På den anden side kan hun også sagtens 
sætte sig ind i Fritidsgårdens dilemma m. 
h. t. ungdomsdiskotekerne.
- Og sagen er, at hvis ikke Fritidsgården 
i 2008 var gået ind som samarbejdspart-
ner, så havde vi sandsynligvis på nuvæ-
rende tidspunkt været nødt til at lukke og 
slukke. 

De seneste alkoholfrie diskoteker i Houlkær 
Hallen er alle blevet afviklet som temafester. 
I februar dannede hallen således rammen 
om en rumfest….
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- Inden Fritidsgården kom ind i billedet, 
kørte vi i en periode med et ”dundrende 
underskud”, nævner hun.

Dårlig smag
Disco-samarbejdet mellem HIFs Venner og 
Fritidsgården fungerer groft sagt på den 
måde, at "vennerne" sørger for borddæk-
ning, servering, oprydning og opsyn med 
de unge, mens fritidsklubben leverer musik 
og underholdning.  

Forud for hver disco-aften bliver der hængt 
en seddel op i Fritidsgården. Her kan de 
unge helt indtil om torsdagen, før det 
går løs, skrive på, hvilke numre de gerne 
vil danse til om fredagen, og så er det så 
ellers op til Fritidsgårdens personale at få 
de ”rigtige” hits lagt ind i den nyanskaffede 
musik-computer.
På samme måde er de unge også med til at 
bestemme de skiftende temaer for disco-
aftenerne i Houlkær Hallen. 
I forrige sæson stod der eksempelvis 
”Hawaii-fest”, ”Beach-party” og ”Rum-
fest” på programmet, og når den nye 
disco-sæson indledes 11. september bliver 
det under temaet ”Bad Taste”.
Kun opfindsomheden sætter grænser for 
påklædningen, men én ting har indtil nu 
ligget helt fast. De unge skal stramme sig 
kraftigt an, hvis de vil overgå Anders Mark 
i fantasifuld udklædning.
Til beach-partyet troppede lederen af Fri-
tidsgården således op iført våddragt og 
svømmefødder.
- Og jeg tvivler også kraftigt på, at der er 
nogle af de unge, som kan matche mig, når 
det gælder dårlig smag, forudser han.

Flere gæster udefra
De alkoholfrie diskoteker i Houlkær har 
igennem flere år været ”ene på markedet” 
i  Viborg by, og da det gik bedst samlede 
diskoteksaftenerne op mod 800 unge – for-
delt på et børne- og et ungdomsdiskotek.
I forrige sæson lå deltagerantallet nogen-
lunde konstant omkring de 200, og Houl-
kær-området  tegnede sig alene for henved 
90 procent af de unge diskoteksgæster.
Når den nye sæson indledes til september, 
håber arrangørerne på at kunne tiltrække 

Lederen af Fritidsgården, Anders Mark, går 
gerne forrest, når det gælder udklædning. 
Her er han til Beach Party iført våddragt og 
svømmefødder. 
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Mindre end halvandet år.
Længere er det faktisk ikke siden, at hjertet 
af Houlkær mest af alt lignede et trøstes-
løst sceneri fra det gamle Østeuropa.
I dag er hjørnet af Houlkærvej og Odshøjvej 
– som bekendt – forandret til noget nær 
ukendelighed. Den forfaldne Shell-tank 
er afløst af en driftig bagerforretning, og 
senest har også Houlkær Bodega’en fået en 
gennemgribende ansigtsløftning.
Ydermurene er blevet vandskuret. Der er 
kommet nye, tidssvarende navneskilte op 
på facaden, og for enden af gavlen er der 
indrettet en lille terrasse, hvor man i sol-
skin kan sidde og indtage sin formiddag-
søl – eller sin fyraftenspilsner - under åben 
himmel. 

Værtshus i ny skikkelse
Gennemgribende bodega-renovering har været med til at give Houlkær et løft 

- Uanset hvordan jeg havde grebet opga-
ven an, kunne det næsten kun have pyntet, 
men når det er sagt, synes jeg da faktisk 
selv, at resultatet af renoveringen er blevet 
ganske vellykket.
- Og det er da for resten også den reaktion, 
jeg har fået fra de fleste forbipasserende, 
bemærker den nye ejer af Houlkær Bode-
gaen, Jesper Jørgensen.
Udover selve bodegaen har han også kastet 
sig over forretningslokalet ved siden af og 
indrettet det tidligere solcenter til en spil-
lehal med 23 blinkende og lokkende spil-
leautomater.
Tilbage står renoveringen af selve kro-
stuen.

teenagere fra et noget større lokalområde, 
og i forbindelse med diskoteksaftenerne vil 
der således blive arrangeret fælles-transport 
fra nabo-fritidsklubberne Klub Toftegård, 
Klub Vest og Klub Valhalla.
- Vi tror på, at det kan være med til at 
gøre festerne mere populære, at der også 
kommer unge fra  Overlund, vestbyen og 
nordbyen, og ambitionen er, at vi gerne 
igen vil op på 300-400-500 festdeltagere 
pr. gang.
- Så skal det nok blive rigtig sjovt, forudser 
Anders Mark.
Bliver forehavendet en succes, vil det auto-
matisk også udløse behov for flere frivillige, 
pointerer Pernille Cornelius.

- Alene dét at vi rykker på aldersgrænserne, 
vil automatisk medføre en vis udskiftning i 
medhjælperkorpset, og i det hele taget er 
der stort set altid behov for nye forældre, 
der gerne vil give en hånd med.
- Vi skal gerne ha’ i hvert fald 15 frivillige 
at trække på, nævner hun.
Udover ”Bad Taste”-partyet 11. september 
er der i efteråret programsat en diskoteks-
aften fredag 13. november. 
Som datoen tilsiger, kan det naturligvis 
dårligt blive andet end en gruopvækkende 
oplevelse under temaet ”Horror”……
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Jesper Jørgensen fotograferet foran Houlkær Bodegaen, som den tager sig ud sommeren 
2009. Foto indsat: Til sammenligning så værthuset sådan ud, da Jesper Jørgensen overtog 
bodegaen i efteråret 2008.

- Men det er et projekt, som nødvendig-
vis kommer til at strække sig over længere 
tid.
- Man vender ikke bare op og ned på et 
stamværtshus, hvor nogle af kunderne – 
groft sagt – er kommet dagligt gennem de 
seneste 30 år, konstaterer Jesper Jørgen-
sen.
Enkelte mindre ændringer har han dog 
foretaget. Således er formiddagsåbningsti-
den for nylig blevet udvidet, så bodegaen 
nu åbner kl. 10 i stedet for kl. 10.30.

Og så er det i øvrigt fortsat Jesper Jørgen-
sens ambition, at Houlkær Bodegaen på 
sigt skal kunne tiltrække et lidt bredere kli-
entel af kunder fra lokalområdet. 
Et middel til dét kunne bl. a. være at holde 
en række karaoke-aftener, som erfarings-
mæssigt har appel til et lidt yngre publi-
kum. Næste gang, gæsterne på Houlkær 
Bodegaen får lejlighed til at udfolde deres 
sangtalent, bliver 26. september.
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I over 20 år har undertegnede arrangeret 
busture til Sälen området. Rejsen foregår 
i uge 7, altså børnenes vinterferie, den er 
baseret på indkvartering i hytter/lejligheder 
til 4, 6 eller 8 personer, og i de senere år har 
vi udelukkende haft hytter i Tandådalen.
I Sälenområdet/Tandådalen er der rigtig 
mange udfordringer for både de øvede og 
mindre øvede udi den ædle skisport, uanset 
om man er til langrend eller slalom.
De fleste, vi har med, er nok mest til slalom, 
og dertil er området perfekt idet lifterne 
ligger meget tæt på hytterne. Skulle man 
få lyst til at prøve kræfter på et af de andre 
skisportssteder, kan man komme med gratis 
skibus flere gange om dagen.
Högfjällsbyarna ligger ca. midt på en lang 
perlerække af kendte skisportssteder som 
Lindvallen, Tandådalen, Hundfjället og 
Stöten. På selve Högfjället er der 200 kilo-
meter præparerede skispor, så er man til 
langrend, er der gode muligheder også for 
dette.
Ud over selve arrangementet af turen klarer 
vi også bestilling af gruppeliftkort samt 
skiudstyr. Der er lavet rigtig gode aftaler 
på stedet. Og så får man samtidig mindst 
mulig ventetid på udlevering af det lejede 
skiudstyr. Samt ikke helt uvæsentligt: pri-
serne er også gode. Rejsen foregår i 4-stjer-
nede busser fra Viborg Turistfart.
Vil man ikke køre med bussen, kan man 
køre i egen bil til stedet. 

Otte dages skiferie i det herlige 
Sälen/Tandådalen

Skulle dette give dig lyst til at deltage i 
denne tur, kan du rette henvendelse til os. 
Sidst i august måned udsendes program for 
turen til alle de personer, der tidligere har 
rejst med os. Vi har mange gengangere, som 
har været med på turen gennem mange år 
også rigtig mange fra Houlkær området. 
Sjovt er det, når vi har unge mennesker, 
som kommer for at bestille en hytte, ofte 
er det unge som har været med forældrene, 
men nu har de selv samlet en gruppe, som 
de gerne vil af sted sammen med.

Teknisk arrangør  
 
Birthe og Niels Ebdrup
Grævlinghøjen 8
8800 Viborg
Tlf. 8667 385
Email: nbebdrup@webspeed.dk 
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Meteorologerne havde set det komme. Ja, 
TV2’s Peter Tanev var på det nærmeste 
helt beklemt ved situationen, da han i Go’ 
Morgen Danmark skulle præsentere vejrud-
sigten for lørdag 15. august.
Og ganske rigtigt: Houlkær Idrætsforenings 
og Boligselskabet Viborgs fælles aktivitets-
dag på P-pladsen ved Houlkær Kirke blev 
langt fra den solbeskinnede affære, som 
initiativtagerne på forhånd havde håbet 
på. 
I timerne op til arrangementet silede regnen 
ned over det midtjyske. Derefter stilnede 
nedbøren af i et par timer, men netop som 
HIFive-arrangørerne vejrede morgenluft og 
begyndte at stille an til de planlagte, uden-
dørs idrætsudfoldelser, viste vejrguderne 
sig på ny fra deres mest uforsonlige side.
- I den situation så vi ikke anden udvej end 
at give op - og henlægge resten af akti-
vitetsdagen til Houlkær Hallen, konstate-
rer en ærgerlig Tonie Holmberg, der som 
beboerrådgiver i boligselskabet har været 
en af drivkræfterne bag HIFive-initiativet.

Nyttige erfaringer
Ideen med aktivitetsdagen i det centrale 
Houlkær var – kort fortalt - at give flere 
af bydelens unge smag for de fem idræts-
grene: basketball, badminton, tennis, fod-
bold og håndbold.
På forhånd var der delt invitationsfoldere 
ud til 1100 skoleelever på 4.-9. klassetrin, 

Aktivitetsdag druknede
 – til dels – i regn

Barske odds for HIFs og Boligselskabet Viborgs fælles idrætsfremstød i Houlkær

men mange valgte utvivlsomt at blive lig-
gende under dynen, da det viste sig, at 
vejret blev lige præcis så efterårsagtigt og 
regnfuldt som forudsagt.
Knap 70 uforfærdede, lokale teenagere 
trodsede vejrudsigten og mødte frem.
- Det kan vel dårligt siges at være noget 
overvældende fremmøde, men dermed ikke 
sagt, at vore anstrengelser har været for-
gæves.
- Frem for alt har vi høstet nogle erfaringer, 
som vi kan drage nytte af på sigt. Og så er 
vi da for resten også blevet bestyrket i, at 
det kunne være en god idé, hvis Houlkær 
Hallen i højere grad blev åbnet for mere 
uforpligtende idrætsaktiviteter. 
- Længe efter at vore planlagte aktiviteter 
var afsluttet, var de unge i gang med at 
spille bold på eget initiativ. Og havde det 
stået til dem, kunne de garanteret sagtens 
være fortsat i flere timer endnu, vurderer 
Tonie Holmberg.

Idræt på tværs
Formanden for Houlkær IF, Henning 
Bruun-Schmidt, vælger ligeledes at for-
trænge skuffelsen over det dårlige vejr – og 
anskue aktivitetsdagen fra en positiv syns-
vinkel.
- HIFive-aktivitetsdagen har været en god 
anledning til at få snakket sammen på 
tværs af idrætsgrenene. Og i dagens løb 
var der f.eks. et par forældre, der præsente-
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rede mig for spørgsmålet: Hvorfor ikke lade 
ungdomsmedlemmer, der dyrker mere end 
en idrætsgren, slippe med at betale halvan-
det kontingent?
- Det kunne da sagtens være et forslag, 
som vi skal arbejde lidt videre med i HIF-
bestyrelsen, nævner han.
Helt konkret kunne Henning Bruun-Sch-
midt - på tennisafdelingens vegne - glæde 
sig over en tilgang på fire potentielle ung-
domsmedlemmer. Og flere kan stadig nå at 
komme til i de sidste to uger af august, 
hvor HIFs forskellige afdelinger på skift gør 
en ekstra indsats for, at nye medlemmer 
skal føle sig velkomne.
- Først når de to uger er gået, kan vi gøre 
endelig status over resultatet af HIFive-
samarbejdet, påpeger Tonie Holmberg.

Positivt problem
Første etape af HIFive-projektet blev alle-
rede afviklet i de første tre uger af skole-
ferien. I alt ni eftermiddage i uge 27, 28 
og 29 var der mulighed for, at de lokale 
teenagere kunne deltage i en række idræts-
aktiviteter i og omkring Houlkær Hallen.
Deltagerantallet varierede en del – fra 35, 
da det gik højst, til fem-seks-stykker på de 
mere ”bløde” dage – men sammenfattende 
betegner Tonie Holmberg forløbet som vel-
lykket.
- Vi havde held til at få engageret nogle 
børn og unge, som ellers ikke havde en hel 
masse at tage sig til i sommerferien. Men 
samtidig løb vi også ind i det positive pro-
blem, at rigtig mange af de unge, som vi 
måske havde regnet med at se, viste sig at 
have andre ferieplaner sammen med deres 
forældre, nævner Tonie Holmberg.
Størst var tilstrømningen de dage, hvor 

HIFive-aktiviteterne var koordineret med 
aktivitetsudbudet på Fritidsgården.
- Og for en anden gangs skyld bør vi nok 
i endnu højere grad forsøge at samordne 
vore ferieaktiviteter med dét, der foregår 
i fritidsklubben, efterrationaliserer Tonie 
Holmberg.
Sammen med de øvrige involverede parter 
vil hun nu evaluere på sommerens HIFive-
forløb – med henblik på en evt. gentagelse 
i 2010.
De forskellige sommer-idrætsaktiviteter i 
2009 er bl.a. blevet gennemført med øko-
nomisk støtte fra Viborg Soroptimistklub, 
Viborg Ungdomsråd, SSP-samarbejdet og 
sundhedskampagnen ”Det Fede Liv”.

Trods det regnfulde vejr var der langt hen 
ad vejen smil på læben hos HIFive-arran-
gørerne – her personificeret ved Jakob 
Flintholm. 
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I efteråret havde Viborg Bibliotekerne 
besøg af Lisbeth Nebelong. Hun fortalte 
om og viste lysbilleder fra Færøerne. Det 
var en meget inspirerende aften, og da jeg 
vidste, at jeg nok skulle til Færøerne på et 
tidspunkt var jeg selvfølgelig meget inte-
resseret.
Hun er ellers mest kendt som forfatter til 
bøger om økonomi, men havde i flere år 
gået med ideerne til en bog, som skulle 
handle om forholdene på Færøerne. Lisbeth 
Nebelong foretager en grundig research før 
hun skriver, så hun tog bl.a. på en tur med 
en trawler, for at kunne beskrive forhol-
dene ombord. Et kendskab, som hun skulle 
bruge i sin anden bog. 
Hun har skrevet 2 bøger, (det skal vist blive 
til en trilogi, men foreløbig er kun de 2 
første udkommet) som foregår delvist på 
Færøerne.
I den første følger vi pigen Lisa, som første 
gang er på Færøerne som 12-årig. Hendes 
far har fået stilling som rigsombudsmand 
og familien er på besøg for at se på forhol-
dene. Her møder hun drengen Kåre, og de 
to børn, som begge er lidt udenfor, finder 
hinanden og Kåre tager hende med til sin 
hule i en klippe og fortæller hende om fug-
leliv og naturforhold. Lisa mærker at denne 
dreng er noget særligt, men tager tilbage 
til Danmark. Da hun skal starte i 3.g på 
gymnasiet møder hun igen Kåre og de har 
et kortvarigt kærlighedsforhold. Hvorefter 
Lisa igen tager til Danmark.  Disse forhold 
hører vi om i tilbageblik. 
I bogens start er Lisa nu 44 år og statsrets-
ekspert. Hun er på Færøerne for at holde et 

”Når engle spiller Mozart”
foredrag om suverænitetsproblematikken. 
I øvrigt et forhold, som stadig er aktuelt. 
Hun bliver inviteret til en koncert aftenen 
før foredraget og her møder hun igen Kåre, 
som nu er blevet en kendt cellospiller. Det 
sætter selvfølgelig tankerne i gang, og  
hun gennemlever igen hele sit liv, og gør 
sig nogle tanker om det var det rigtige, at 
forlade Færøerne og især Kåre.

”Færøblues” 
Er så andet bind i serien og her hører man 
Kåres historie. Lige som med Lisas historie 
er også denne bog tilbageblik, men set fra 
Kåres synsvinkel, på tiden med Lisa, ung-
dommen og om hans vej til at blive den 
dygtige cellist, som giver koncert netop 
den aften Lisa er tilbage på Færøerne.  

Jeg er lidt spændt på, hvad tredje del 
kommer til at handle om, men jeg glæder 
mig i hvert fald til den kommer.

Vibeke Lorentzen

Bogbyttedag
Et velkendt tiltag på 

Houlkær Bibliotek er Bogbyttedagen. 

Næste bogbyttedag er 

lørdag 28. november. 
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For nogen tid siden efterlyste vi i Houlkær 
Nyt nogle, som havde lyst til at udstille på 
biblioteket. Der var flere der henvendte sig 
og vi har nu fået fastlagt et udstillingspro-
gram for efteråret. 

Tove Lund Jensen udstiller keramik bl.a. 
nogle meget søde ”drageæg” og små og 
større skåle og figurer. 

Udstillinger på Houlkær Bibliotek
 i efteråret

I slutningen af august udstiller Birgit Kri-
stensen  trolde i ler, collager og malerier. 

Derudover kommer der glasting fra Tove 
Uhrbrandt og Raku-brændt keramik, som 
Karen Henriksen har fremstillet. 

Vi håber, at der er en, som gerne vil udstille 
juleting. Så hvis du sidder inde med noget 
juleagtigt, så sig bare til. 

Et andet nyt tiltag er, at Houlkær Bibliotek 
deltager i den indledende runde i Wii-ten-
nis turneringen. 
Viborg Bibliotekernes Wii turnering i tennis 
blev afholdt første gang i Viborg før påske 
med stor interesse. Turneringen bliver nu 
gentaget med indledende runder 7 steder 
i kommunen.

Viborgmesterskaberne i Wii-tennis

Du skal være mellem 8 – 14 år for at deltage. 
Tilmeldingen foregår gennem kommunens 
efterårsferieprogram fra 21. september eller 
direkte på Houlkær Bibliotek. 

Den indledende runde på Houlkær Biblio-
tek finder sted: 

Torsdag 15. oktober kl. 14.00 – 16.00.

Finalen bliver fredag 16. oktober kl. 14.00 
på Hovedbiblioteket. 
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Skoleåret 2009-2010 er, i skrivende stund, 
netop startet. Traditionen tro forløb første 
skoledag for 1.-9. årgang med en fælles 
start på det nye skoleår i Gøgereden. Her 
blev budt velkommen til nyansat personale, 
og i år er der ansat 3 lærere og 4 med-
arbejdere i SFO. Desuden blev der sunget 
forskellige sange.
Et fast indslag er nyheder fra sommer-
ferien, hvor der på humoristisk vis blev 
givet et overblik over hvilke nyheder, der 
har været at læse i aviserne, primært den 
lokale, i løbet af sommeren. Nyhederne har 
overvejende lokale vinkler.

Midt på formiddagen mødte 0.årgang (bør-
nehaveklasse). I år har vi 84 elever på årgan-
gen, det største antal i mange år. Først en 
kort fælles velkomst, herefter gik børnene 
ud på deres respektive hold. Mange foræl-
dre deltog i første skoledag.
Nyt for den yngste årgang er, at skoleda-
gen er udvidet til 5 timer mod hidtil 4. Den 
5 time skal bruges til sprogstimulering og 
fysisk aktivitet. Den 5. time er udtryk for 
en politisk beslutning om, at styrke indsko-
lingen.

Nyt fra Houlkærskolen
Eleverne på 2.-9.årgang overværede onsdag 
i første uge en fodboldlandskamp. Der var 
tale om en Fodboldlandskamp mellem 
Danmark og Sverige. Viborg skal være vært 
ved EM i U21 fodbold i 2011.
Kampen blev gennemført som en træ-
ningskamp med det formål, at indhøste 
erfaringer af planlægningsmæssig art. 
Kommunens skoleelever blev indbudt til at 
overvære kampen. 6000 elever overværede 
kampen.

På skolen er indført et nyt Intranet, hvil-
ket betyder en bedre kommunikation både 
internt og i forhold til forældrene.
Midt på efteråret får skole og hjem mulig-
hed for at kommunikere elektronisk via et 
system, som har betegnelsen ”Forældrein-
tra”.

Skolen har ved starten af skoleåret ca. 620 
elever fordelt på 28 klasser. Der er tale om 
en mindre stigning i forhold til sidste år 
som følge af den store 0.årgang.

Ole Birch
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Indtryk fra Fodboldlandskamp
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Fodboldsamarbejdet på tværs af Randersvej 
griber stille og roligt om sig.
I første omgang omfattede det kun junio-
rerne og ynglingene, men med virkning fra 
den nye fodboldsæson udvides det til også 
at omfatte seniorerne og U15-årgangen.
- Alle kan se, det er vanvittigt, at vi løber 
syv mand rundt og træner i Houlkær, sam-
tidig med at der måske også kun er syv til 
træning i Overlund. 
- I den situation tjener det alle parter bedst, 
at vi går sammen ”øst for søerne” og i fæl-
lesskab forsøger at opbygge et slagkraftigt 
alternativ til klubberne i den anden ende af 
byen, vurderer formanden for Houlkær IFs 
fodboldafdeling, Palle Laursen.

To fælles seniorhold 
I den forgangne sæson lykkedes det lige 
akkurat Overlund GFs serie 2-mandskab 
at undgå nedrykning til serie 3, hvori-
mod Houlkær IF-seniorerne efter en enkelt 
sæsons ophold i serie 3 atter måtte se sig 
selv sendt en tak længere ned i fodbold-
hierarkiet.
Fælles for begge klubber var, at det til 
flere kampe kneb ganske alvorligt med at 
skrabe spillere sammen til en slagkraftig 13 
mands-trup. 
Med dét i mente har HIF-OGF til den kom-
mende sæson valgt kun at tilmelde to 
seniorhold: et serie 2-hold, som den hid-
tidige OGF-træner, Anders Sørensen, får 
hovedansvaret for, og et serie 4-mandskab, 
ledet af den ”gamle” HIF-træner, René 
Eckhardt. 

Flere hold i Barcelona-farver 
Seniorerne og U15-spillerne i Houlkær/Overlund følger U17- og U19-holdenes eksempel

- I takt med at vore mange talentfulde ung-
domsspillere rykker op som seniorer, kan vi 
forhåbentlig inden længe mønstre mindst 
ét seniorhold mere, men i første omgang 
har vi valgt at anlægge en forholdsvis for-
sigtig linje, forklarer Palle Laursen.
Præcis ligesom ungdomsholdene kommer 
seniorerne til at spille i rød- og blå-stribede 
trøjer (dog først i fuldt omfang når OGF 
ikke længere er bundet af de eksisterende 
sponsor-aftaler). 
Træningen kommer til at foregå på skift på 
banerne i hhv. Houlkær og Overlund, og 
hjemmebanen vil heller ikke altid være den 
samme. 
Den præcise fordeling af hjemmekampene 
er endnu ikke endeligt aftalt, men det 
ligger fast, at det fælles serie 2-mandskab 
i et vist omfang også kommer til at spille 
kampe på Houlkær Stadion.

Fodbold på højt niveau
I det hele taget er der vel aldrig før blevet 
spillet fodbold på så højt plan i Houlkær, 
som tilfældet bliver i 2009-2010-sæsonen.  
HIF-OGFs U19-mandskab gjorde sig alle-
rede i den forgangne sæson positivt bemær-
ket med et kredsmesterskab i mesterrække 
2, og bl.a. på den baggrund er de lokale 
fodboldynglinge nu blevet tildelt en plads i 
mesterrækken, som er landets tredjebedste 
række på U19-niveau.
U19-holdet trænes af Poul Erik Frandsen, 
som også var manden bag de flotte resul-
tater i foråret.  
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HIF-OGFs bedste U17-hold må i første 
omgang tage til takke med en plads i 
A-rækken. Til gengæld forventer de to 
klubber tilsammen at kunne stille med ikke 
færre end tre U17-hold i den nye sæson. 
Cheftræner bliver Kim Sønderby, som har 
fulgt OGFs U17-spillere hele vejen op 
gennem ungdomsrækkerne, og til at hjælpe 
sig får han bl.a. Allan Hjorth, som gennem 
flere sæsoner har været med inde omkring 
HIFs 1993-årgang. 

Yngste skud på stammen i det lokale fod-
boldsamarbejde bliver U15-holdet, der 
udelukkende består af spillere fra årgang 
1995. Overlunds hold i denne årgang har 
for nylig måtte afgive to-tre af de største 
talenter til FK Viborg, og det har i nogen 
grad været med til at gøde jorden for 
U15-samarbejdet med HIF. Træner for det 
fælles U15-hold bliver Brian Soelberg, som 
hidtil udelukkende har været træner for 
1995-årgangen i Houlkær. 

Åbenhed og dialog
Sammenfattende kan man – ifølge Palle 
Laursen – godt tillade sig at konkludere, 
at fodboldsamarbejdet ”øst for søerne” i 
Viborg indtil videre har været en succes. 
- Selvfølgelig har der da været ”knaster” 
undervejs, men hele vejen igennem synes 
jeg, samarbejdet har været præget af åben-
hed – og en rigtig god dialog.
- Både i Houlkær og i Overlund sporer jeg 
en voksende forståelse for, at samarbejde 
er vejen frem, hvis vi også i fremtiden skal 
kunne tilbyde vore mange talentfulde ung-
domsspillere at spille fodbold på et nogen-
lunde fornuftigt niveau.
- Håbet er selvfølgelig at sikre, at de unge 
mennesker også vil finde det attraktivt at 
spille fodbold i Houlkær-Overlund, når de 
før eller siden rykker op som seniorspillere.
- Og får vi i øvrigt held med det, er jeg 
overbevist om, at vi inden for en oversku-
elig årrække også vil begynde at bevæge os 
op gennem seniorrækkerne igen, forudser 
Palle Laursen.

Håndbold for Herrer, nu også i Houlkær…

Kom og vær med til træning i hallen 
sammen med vores dame motionshold.

Hver søndag kl. 20.00 – 21.30
Efter uge 38 tages der stilling til nye hold, ekstra træner m.m.

 Nærmere informationer:  Ulla Løvqvist, tlf. 86675792
   Marianne Bonne, tlf. 86671766
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Fodbold på ynglingeniveau har gennem 
snart mange sæsoner været et noget nær 
ukendt fænomen i Houlkær/Overlund.
Så meget mere opsigtvækkende er det, at 
HIF/OGF i foråret kunne mønstre et yng-
lingehold, som oven i købet endte med at 
stryge helt til tops i mesterrække 2.
I en række, som bl.a. også talte hold fra 
storklubber som AGF og Randers Freja, 
tilkæmpede  HIF-OGF-ynglingene sig før-
stepladsen i hård konkurrence med Bjer-
ringbro.
- Koncentrationen svigtede en smule til 
sidst, da læseferien satte ind, men generelt 
spillede vi en god forårssæson, hvor vi slog 
til i de rigtige kampe, konstaterer træner 
Poul Erik Frandsen.

Ynglinge til tops i mesterrækken
Sammenbragt U19-hold fra HIF/OGF sluttede foråret som kredsvinder

I turneringen om det jyske mesterskab i 
mesterrække 2 måtte HIF/OGF-ynglingene 
se sig slået med 6-4 af Hatting/Torsted fra 
Horsens-kanten, og det blev dermed sam-
tidig afskedskampen for det sammenbragte 
Houlkær/Overlund-mandskab.
Syv af spillerne er nu rykket op som senio-
rer. De 12 resterende kommer til at udgøre 
stammen på det U19-hold, som i efter-
årssæsonen skal forsøge at bide sig fast i 
mesterrække 1 - landets tredjebedste række 
for U19-spillere.
I mesterrække 1 kommer HIF/OGF-ynglin-
gene til at prøve kræfter med Holstebro, 
Ikast, Silkeborg, Ringkøbing og Viborg FF.
- Og for en klub som vores – med de faci-
liteter, vi råder over – er det reelt det højst 

HIF/OGFs U19-mandskab i mesterrække 2 – fotograferet efter at forårets kredsmesterskab 
var en fastslået kendsgerning. 
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opnåelige niveau, vi kan gøre os forhåb-
ninger om at komme til at spille på, vurde-
rer Poul Erik Frandsen.
De gode resultater på ynglingeplan giver 
automatisk også visse forhåbninger med 
hensyn til seniorfodboldens fremtid i områ-
det ”øst for søerne”.

- Og allerede i denne sæson forventer jeg 
da, at flere af mine nyoprykkede ynglin-
gespillere vil gøre sig kraftigt gældende til 
serie 2-holdet i HIF-OGF. Det har de både 
teknikken og fysikken til, forudser Poul Erik 
Frandsen.

Trænings tider for fodbold 

Drenge
U-5 Mandage og Onsdage kl. 17.30 – 18.30
U-6 Onsdage   kl. 17.30 – 18.30
U-7 Onsdage   kl. 17.30 – 18.30
U-8 Tirsdage og Torsdage kl. 17.30 – 18.30
U-9 Mandage og Onsdage kl. 17.30 – 18.45
U-10 Mandage og Onsdage kl. 17.30 – 18.45
U-11 Tirsdage og Torsdage kl. 18.00 – 19.00
U-12 Mandage og Onsdage kl. 17.15 – 18.45
U-13 Mandage og Torsdage kl. 17.00 – 18.30
U-14 Mandage og Torsdage kl. 17.00 – 18.30
U-15 Tirsdage og Torsdage kl .18.00 – 19.30 
U-17 Mandage og Torsdage kl. 18.00 – 19.30
U-19 Tirsdage   kl. 16.00 – 17.30
U-19 Torsdag   kl. 16.30 - 18.00
Senior Tirsdage og Torsdage kl. 19.30 – 21.00

Piger
U-8 tirsdag og torsdag   kl. 17.00 – 18.00
U-9 Tirsdage og Torsdage  kl. 17.00 – 18.30
U-10 Tirsdage og Torsdage  kl. 17.30 – 18.30
U-11 Tirsdage og Torsdage  kl. 17.00 – 18.30  18.30 – 20.00
U-12 Tirsdage og Torsdage  kl. 17.00 – 18.30  18.30 – 20.00
U-13 Tirsdage og Torsdage  kl. 17.00 – 18.30  18.00 – 19.30
U-15 Mandage og Onsdage  kl. 18.30 – 20.30
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Fodboldafdelingen under HIF lancerer ny 
hjemmeside.
HIFs fodboldafdelingen har fået sin egen 
hjemmeside på adressen; www.houlkaer-
fodbold.dk. Siden er kommet til verden, 
som en hjælp for spillere, forældre, træ-
nere, ledere, modstandere og alle andre, 
som på den ene eller anden måde er inte-
resseret i fodbolden i Houlkær. Her tænkes 
der ikke mindst på kommende Houlkær-
fodboldspillere, som vil kunne finde alt om 
træningsstart, tider og årgange på siden.

WWW.HOULKAER-FODBOLD.DK
Klikker man ind på siden, så kan man finde 
hold og træningstider, baneoversigter og 
kontaktpersoner. Siden vil fremover blive 
opdateret og udviklet, så fodboldafdelin-
gen nu også på nettet fremstår som en 
åben, innovativ og fremtidsorienteret del 
af lokalmiljøet. Har man kommentarer, for-
slag eller andet, så er man velkommen til 
at skrive til webmaster Jens Johansen på 
mailen houlkaerfodbold@gmail.com.
Vel mødt –på banerne og på nettet!

Jens Johansen

Vi starter den 25. august i Houlkærhal-
len, men hvis du læser dette efter den 25. 
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.

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

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

Husk skiftesko!

Vi håber, vi ses.
YEAHA

pbv
Hanne Stensig

www.lineogsquaredance.dk   
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Go’nat Idræt i Houlkær      
Til Go’nat Idræt i Houlkærhallen er der masser af muligheder for at være aktiv og hygge 
sig. Man kan spille diverse boldspil, brædtspil, badminton eller bare hygge sig sammen 
med kammeraterne.

Go’nat Idræt er for alle børn og unge i skolealderen.

Bemærk:   Fra kl. 18.00-21.00 er det kun for børn fra 0. - 5. klasse.
      Fra kl. 21.00-23.30 er det kun for unge fra 6. klasse og opefter.

Det koster kun en flad 10’er at være med, og man skal altid huske indesko.

Her følger de kommende datoer for Go’nat Idræt i Houlkærhallen i 2009:
 Lørdag d. 26. september, Lørdag d. 31. oktober og Lørdag d. 28. november

 
Der er ikke planlagt noget specielt til de tre aftener, men gode idèer er meget velkomne.  I 
må også gerne komme med forslag til indkøb af materialer mv.  

Der er en del frivillige hjælpere, der på skift er med til Go’nat Idræt MEN VI KAN SAGTENS 
BRUGE ENDNU FLERE HJÆLPERE.  Du skal bare være til Go’nat Idræt ca. 2-3 gange i 
løbet af året,  enten fra kl. 18-21  eller fra kl.  21–23.30.  

Det gælder mest om at være til stede sammen med nogle andre voksne for at sikre trygge 
rammer for børnene  -  det er ikke fordi du skal arrangere en hel masse og der er ikke en 
masse bestyrelsesmøder, udvalg eller andet.

Alle interesserede og ISÆR NUVÆRENDE OG KOMMENDE HJÆLPERE MED idéer til Go’nat 
Idræt INVITERES OG OPFORDRES til at møde op i Houlkærhallen’s Cafateria

Torsdag D. 22. OKTOBER KL. 19.00,

hvor vi vil planlægge næste års Go’nat Idræt og give og modtage gode idéer – alle er 
meget velkomne til at møde op og være med til gøre Go’nat Idræt i Houlkær endnu 
bedre! Mødet forventes at vare max. 1 time.

Kontaktpersoner vedr. Go’nat Idræt: 
Anders Bitsch, tlf.  86 67 51 08, email: anders.bitsch@mail.dk
Peder Svenningsen  86 67 20 83 og Poul-Erik Amtrup      86 67 21 21
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Houlkær Idrætsforening, Badminton
Vinterprogram 2009/2010

Start Slut
Sted mm. Dag Tid 2009 2010
Astro Center (lukket uge 42, 52, 53, 7, 13)
Børn onsdag 16.00-18.00 2. sep. 28. april
Motionister onsdag 20.00-22.00 2. sep. 28. april

Houlkærskolen (lukket uge 42, 52, 53, 7, 13)
Motionister mandag 20.00-22.00 7. sep. 26. april
”Familie” onsdag 18.30-20.00 2. sep. 28. april
Motionister onsdag 20.00-22.00 2. sep. 28. april
Motionister torsdag 20.00-22.00 3. sep. 29. april

Houlkærhallen 
Seniorer onsdag 19.00-23.00 2. sep. 28. april
Ret til ændringer forbeholdes!

Ved tilmelding oplyses navn, adresse og fødselsdato.
Kontingentet opkræves af Viborg Idræt, 

og der pålægges rykkergebyr ved for sen indbetaling.

Kontingent pr. person (familie) Sæson 2009/2010 
Motion Houlkærskolen  550 kr. 
Motion Astro Centret  600 kr. 
Børn    250 kr. 
”Familie”    400 kr. 
Seniorer    800 kr. 

Ved ”kontingent pr. familie” forstås 1 barn ledsaget af en voksen, evt. 2 børn ledsaget af 
1-2 voksne. Der er ikke trænere tilstede.

Deltagelse i stævner og lign. er for egen regning.

Afdelingen tilbyder at arrangere badminton i dagtimerne - indtil kl. 16.00 - med eller 
uden instruktør. Da der skal betales halleje, skal der mindst være 4 personer.

Kontaktperson Anders E. Larsen - 8667 4881.
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Arrangementer
Sogneeftermiddage

Tirsdag den 15. september kl. 14.30
Ved naturskoleleder Jens Frydendal. ”Om Jeppe Aakjær – og om livet på landet for 100 år 
siden.” Jens Frydendal vil berette om Jeppe Aakjærs liv og om hvordan han kæmpede for 
de små i samfundet igennem hele sit liv.

Tirsdag den 20. oktober kl. 14.30
Ved Sognepræst Anne Kirstine Langkjer.
 ”Livskvalitet i kirken og på kroen.” Sognepræst Anne Kirstine Langkjer, fra Kolind Sogn i 
Syddjurs Kommune, vil sammen med kromutter på egnen causere over, hvad der er med til 
at give livet værdi henholdsvis i kirken og på kroen samt på vejen der imellem.

Tirsdag den 17. november kl. 14.30
Ved tidligere provst H. K. Jørgensen. ”Fra Prinsesse til færgekone.” Om Marie Grubbes liv 
og levned.

 Sogneaftener
Tirsdag den 8. september kl. 19.30
"Ledelse og engagement.” i Domkirkens Sognegård.
Der vil være to oplæg: Et ved forstander for Gymnastik- og Idrætshøjskolen Claus Bo 
Andreasen om hans erfaringer med ledelse gennem mennesker; og et ved biskop Karsten 
Nissen om hvordan en mangfoldig kirke med store meningsforskelle kan være nutidig og 
levende: At være folkekirke i samvirke mellem præst og menighedsråd.
Viborgs seks bysogne står i fællesskab for denne aften.

Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30 
ved Anders Agger, journalist og projektleder på DR Dokumentar.  "Den etiske balance" 
Manden bag tv-dokumentarer som "Herlufsholm", "Cyklus" og "Og det var Danmark". 
Langsomt tv er Anders Aggers varemærke, men det er også tv, der går helt tæt på de 
almindelige danskeres forskellige livtag med tilværelsen. I sorg og glæde, lyst og nød. Hvor 
skal grænsen trækkes, under hensyn til både medvirkende og seertal? Anders Agger giver 
at indblik i sine etiske overvejelser, når han inddrager almindelige menne-sker i den bedste 
sendetid på TV.
Mød mennesket bag den karakteristiske stemme, hør om tankerne der ligger bag og bliv 
klogere på journalistik og etik.                                                                               
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Studiekreds
Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 14.00, hvor vi ved fælles hjælp fordyber os 
i et tema. Der bliver et oplæg, god tid til debat og samtale – og en kop kaffe.
Alle kan være med – uanset alder, diskussionslyst og forhåndskendskab til emnet. Der 
kræves ingen forberedelse forud for deltagelsen.
I sæsonen 2009-10 skal vi arbejde med flere forskellige temaer:
• Vi vil analysere moderne kirkekunst – hvordan tolker kunstnere i vor tid kristen-

dom?
• Vi vil tage livtag med nogle af de helt store spørgsmål: Griber Gud ind i vores 

verden eller er han fraværende? Hvordan kan vi tale om frelse og fortabelse, 
himmel og helvede i tiden nu? I den forbindelse vil vi også forholde os til kristen 
spiritualitet: Hvad har de gamle mystikere og troens vise tænkt om disse store 
spørgsmål?  

Der er tale om et fortløbende forløb, hvor man får mest ud af at følge studiekredsen 
ved at deltage hver gang. Man er også velkommen til bare at kigge forbi en enkelt 
gang for at se, om det er noget for en.

Datoer i 2009: 1. september, 6. oktober, 3. november, 1. december kl. 14.00

Middag på tværs 
Har du lyst til at møde mennesker med en anden kulturel baggrund, så er "Middag på tværs" 
noget for dig. Houlkær kirke er vært for et åbent fællesskab på tværs af alder, hudfarve, 
nationalitet, religion og sprog. 
Vi begynder hver gang med at spise sammen – og alle, der har mulighed for det, opfordres til 
at tage en ret mad med, så vi kan dække bord med mad fra det internationale køkken.

fredag den 11. september kl. 18.00 og fredag den 6. november kl. 18.00

Torsdag den 19. november. kl. 19.30 i 
ved Cand. teol, og tidligere sognepræst, Lisbeth Smedegaard Andersen
 "Om kirkehistorie og kirkekunst". 
Lisbeth S. Andersen udgav i 2006 den anmelderroste bog: "Det åbenbarede ansigt" og 
senere "Guds moder og himlens veninde" om Marias betydning for kirken, kunsten og 
kvinden.
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Morgensang
OBS! Hver fredag kl. 10.00 er der morgensang i kirken 

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

Ønskekoncert den sidste fredag i måneden
i Houlkær Kirkes våbenhus

Efter morgensangen i kirken synger vi årstidens sange fra højskolesangbogen efter 
forslag fra de fremmødte. Der er aftalt ønskekoncert følgende fredage: 
den 28. august, den 25. september samt den 30. oktober og den 27. november.

Organist Jens Christian Hansen

Spaghettigudstjeneste
Fire gange om året arrangerer vi ”Spaghettigudstjeneste” – en mini-gudstjeneste på 30 min. 
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. 
Vi håber på at se jer – børn, forældre, søskende og bedsteforældre – alle er velkomne!

Datoer i efteråret: hver gang kl. 17.00
23. september v/Karsten Høgild og 25. november v/Lotte Martin Jensen

Ungdomsgudstjeneste
Onsdag d. 16. september kl. 19.00
Starter et nyt tiltag i Houlkær kirke, nemlig ungdomsgudstjenester, som vi regner med at 
afholde to gange årligt. Gudstjenesterne er ikke kun arrangeret for unge, men med unge. 
Orgelmusikken viger pladsen for rytmiske instrumenter – præstens prædiken viger for dia-
log, spørgsmål, billeder og drama. Kirkens traditionelle, gamle sprog gøres mere nutidigt.
Målgruppen er unge fra 13+, men alle er naturligvis velkomne. Efter gudstjenesten er der 
en forfriskning. 
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 Koncerter
Lørdag 29. august kl. 16.00. 
Susanne Klausen, fløjte; Jens Chr. Hansen, cembalo
Fløjtenisten Susanne Klausen, som til daglig underviser på Viborg Musikskole, er i besid-
delse af en barok-tværfløjte, udført i træ og stemt i gammel stemning. Ved denne sensom-
merkoncert spiller hun musik af de barokke mestre Telemann, Händel og Vivaldi og Bach, 
akkompagneret af Jens Chr. Hansen på cembalo.

lørdag 26. sept. kl. 16.00 
Klaverkoncert. Jens Chr. Hansen spiller musik af Bach, Grieg, Mozart, Beethoven 
og Sæverud.
Den melodiske fornyelse med mange rytmiske salmer har medført, at mange af guds-
tjenestens salmer spilles på klaver, netop for at få rytmen til at fungere, ligesom 
klaveret ofte bruges til akkompagnement af korenes motetter og til koncerter. Derfor 
har menighedsrådet besluttet at få et mindre flygel opstillet på prøve samt at prøve 
at finde en rimelig finansiering, herunder søge at indsamle private midler til anskaf-
felsen.

Torsdag 22. oktober kl. 19.30
Orgelkoncert. Jens Chr. Hansen spiller orgelværker af Bach, Mendelssohn og Czerny  

Søndag 1. november kl. 19.00
”Pribuzie” – Kor, dansere og 
musikere fra Hviderusland, 
arrangeret i samarbejde med 
Viborg Gymnasium og HF. 
Der indledes med en kor - og 
instrumentalkoncert i kirken. 
Derefter fortsættes i gymna-
siets store sal, hvor de unge 
mennesker danser og synger, 
klædt i farvestrålende dragter. 
Koncerten arrangeres til fordel 
for anskaffelsen af høreappara-
ter til børn i Hviderusland.
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Børnepasning under Gudstjenesten
I Houlkær Kirke tager vi hånd om dit barn under gudstjenesten, så du i fred og ro kan 
deltage, alt imens dit barn lytter til den samme tekst fra børnebiblen i et tilstødende 
lokale.
En lille gruppe fra menigheden hygger sig på skift med børnene.
Der bliver læst, tegnet og sunget, leget med puslespil og med legoklodser.
Vi håber meget, at se jer her i kirken.
Skulle du selv ha´ lyst til at deltage i børnepasningen, er du meget velkommen til at 
kontakte:
Børnepasningsudvalget v/ Ingrid Malmgren, Tlf: 86 67 15 19

Legestuen i Houlkær Kirke
Legestuen mødes hver tirsdag mellem kl. 10.15-12.00 i Houlkær Kirkes kælder. Det er for 
forældre med børn under skolealderen. Pris pr. familie pr. måned kr. 30,-og det er sogne-
medhjælper Tove Kallestrup som står for legestuen. Ring evt. for yderligere oplysning til 
Tove på telefon: 20 86 11 58. Legestuen har lukket i skolens ferier.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 27. 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. Kirken er smukt pyntet og der bliver spillet flot musik på 
orgel og trompet.
Tag gerne frugt og grøntsager med, som børnene kan bære ind i kirken og sælge ved 
kirkekaffen efter gudstjenesten. Overskuddet går til fattige og udsatte mennesker. 

Åben Familie
Mødes hver anden fredag kl. 18.30 – 21.30 til spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og næste gang den 4. 
september, den 18. september, den 2. oktober, den 16. oktober, den 30. oktober den 13. 
november og den 27. november. Husk endelig tilmelding til kirkekontoret senest på selve 
dagen inden kl. 12.00 på tlf: 86 67 40 88, hvis I vil køre med kirkebussen. 
Pris pr. aften kr. 30,-
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September

Søndag den 6. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 13. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 20. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 27. kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Karsten Høgild

Oktober
Søndag den 4. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 11. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 18. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 25. kl. 10.30
Temagudstjeneste
Karsten Høgild

November 

Søndag den 1. kl. 10.30
Allehelgen
Karsten Høgild/ begge præster
Specialgudstjeneste kl. 14.00
Lotte Martin Jensen

Søndag den 8. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 15. kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 22. kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 29. kl. 10.30
Karsten Høgild

Temagudstjeneste
Søndag d. 25. oktober kl. 10.30
Holder vi en anderledes gudstjeneste 
tilrettelagt af medlemmer fra menig-
heden. Vi forsøger at tale til flere 
sanser og bruge andre udtryksmidler 
end sædvanligt – og du udfordres til 
at tænke med. Gudstjenesten er også 
for børn.

Alle Helgens søndag
Søndag den 1. november kl. 10.30
Er en af de søndage i kirkeåret, der 
betyder meget for mange mennesker. 
En anledning til at mindes 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 gudstje-
neste for familier, der har mistet børn 
og unge. Det sker i samarbejde med de 
to landsforeninger, der støtter foræl-
dre, der har mistet børn.
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28/8 kl. 10.00 Morgenandagt og eft. ønskekoncert/kirken
29/8 kl. 16.00 Koncert/kirken - fløjte og cembalo
1/9 kl. 14.00 Studiekreds, Karsten Høgild/kirken
4/9 kl. 18.30 Åben fam. spisning/kirken
8/9 kl. 19.30 Ledelse og engagement/Viborg domkirke - sogneaften
11/9 kl. 18.00 "Middag på Tværs"/kirken
15/9 kl. 14.30 "Om Jeppe Aakjær", sogneeftermiddag/kirken
16/9 kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste/kirken
18/9 kl. 18.30 Åben fam. spisning/kirken
22/9 kl. 19.00 Rundv.: hos Hedeselskabet og Retten i Viborg Arr.: Initiativgruppen Houlkær
23/9 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste - mellem 3 - 6 år/kirken
25/9 kl. 10.00 Morgenandagt og eft. ønskekoncert/kirken
26/9 kl. 16.00 Klaverkoncert/kirken
27/9 kl. 10.30 Høstgudstjeneste/kirken
02/10 kl. 18.30 Åben fam.spisning/kirken
06/10 kl. 14.00 Studiekreds,Karsten Høgild/kirken
06/10 kl. 19.30 "Den etiske balance", sogneaften/kirken
16/10 kl. 18.30 Åben fam. spisning/kirken
20/20 kl. 14.30 "Livskvalitet i kirken og på kroen", sogneeftermiddag/kirken
22/10 kl. 19.30 Orgelkoncert/kirken
25/10 kl. 10.30 Temagudstjeneste/kirken
30/10 kl. 10.00 Morgenandagt og eft. ønskekoncert/kirken
30/10 kl. 18.30 Åben fam.spisning/kirken
01/11 kl. 10.30 Alle Helgensgudstjeneste også kl. 14.00 for forældre til børn/unge/kirken
01/11 kl. 19.00 Kor og dansere fra Hviderusland/kirken
03/11 kl. 14.00 Studiekreds, Karsten Høgild/kirken
06/11 kl. 18.00 Middag på tværs/kirken
11/11 kl. 19.00 Vælgermøde på Houlkærskolen. Arr.: Initiativgruppen Houlkær.
13/11 kl. 18.30 Åben fam.spisning/kirken
17/11 kl. 14.30 "Fra prinsesse til færgekone", sogneeftermiddag/kirken
19/11 kl. 19.30 "Om kirkehistorie og kirkekunst", sogneaften/kirken
25/11 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste - mellem 3 - 6 år/kirken

Go'nat idræt i Houlkær : 2009: 26/9, 31/10, 28/11
Alkoholfrit diskotek: 2009: 11/9, 13/11

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk 


