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AKTUELT I OMRÅDET

Intet hold i de gamle skrøner
Tre entusiastiske Houlkær-ambassadører er på Houlkærportalen
gået i clinch med fordommene
Selv om Houlkær pr. 1. oktober igen er
sluppet af med sit ghetto-stempel, trives
fordommene om bydelen stadig i bedste
velgående.
Glimrende illustreret af en forsigtig forespørgsel, som midt i juni blev lagt på Houlkærportalen.
”Hej, vi er en lille familie på to voksne og
to børn, som synes, at Viborgs bedste lejligheder ligger i Houlkær - og vi vil rigtig
gerne flytte derop. Men… vi er ikke sikre,
fordi der ofte er dårlig omtale af kvarteret.
Nogle som vil komme med positive kommentarer…..”
Familiefaderen bag indlægget hedder
Jørgen Dahl, og hans indlæg har til dato
fået tre engagerede Houlkær-ambassadører
til at reagere - til forsvar for bydelens gode
navn og rygte.
Loyal ”forræder”
Den første, der satte sig til computeren,
var Mette Bukhave. Allerede en uge efter,
at Jørgen Dahls indlæg var blevet lagt på
Houlkærportalen, rykkede hun Houlkær til
undsætning med ordene ”Houlkær er et
dejligt sted. I behøver ikke være bekymrede. Jeg synes, at Houlkær er et af de mest
rummelige steder, jeg kender”.
Mette Bukhave indrømmer selv blankt, at
hun måske – ret beset - ikke er den nærmeste til at gå i brechen for Houlkær. Efter
fire år i Houlkærparken er hun for nylig
flyttet til Knudby – bl. a. for at få en have
at boltre sig i.
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- Så i virkeligheden er jeg jo lidt af en forræder, bemærker hun med et stænk af
selvironi.
Når Mette Bukhave alligevel synes, hun
gerne vil slå et slag for Houlkær, hænger
det sammen med de mange positive oplevelser, hun har haft i lokalområdet, siden
hun i sin tid flyttede til Houlkær for at
begynde at læse på tekstiluddannelsen i
Viborg.
Som elev på tekstilskolen har hun bl.a.
været i praktik på Boligselskabet Viborgs
kontor i Houlkær – og hjulpet til som frivillig i pigeklubben i Houlkærvænget.
- Og overalt synes jeg, jeg har oplevet en
vilje til at samarbejde på tværs, som for mig
at se er noget helt unikt for Houlkær.
- I Houlkær oplever du stort set aldrig, at
folk er bagstræberiske – og siger ”Det har
vi da prøvet” – når du kommer med en ny
idé. Tværtimod synes jeg, at jeg i Houlkær har truffet utroligt mange engagerede
ildsjæle, som virkelig gør en indsats at få
ting til at ske, fremhæver Mette Bukhave.
Bl.a. derfor har hun heller ikke helt kappet
båndene til Houlkær, selv om hun nu er
flyttet på landet og har fået ”jord under
neglene”.
Således er Mette Bukhave fortsat aktiv i
Houlkær – i bestræbelserne på at få anlagt
en såkaldt ”Hjertesti” i området.
Jaloux på veninderne i blokkene
Knap to måneder efter at Mette Bukhave
lagde sin kommentar på portalen, var det
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Eva Klejnstrups tur til at lade sig provokere
af omverdenens forudfattede meninger om
Houlkær.
”Lad være med at lytte til gamle rygter, der
holder ved – der er ikke hold i dem! Vi er
rigtig mange, der efter flere års fravær –
p.g.a. arbejde, uddannelse osv. – er vendt
tilbage. Og flere kommer til”, skrev hun bl.
a. i sit svar til den potentielle tilflytterfamilie.
Eva Klejnstrup flyttede selv til Houlkær som
fire-årig og boede i en årrække i rækkehus
på Odshøjvej. Senere fik familien adresse på
Røddingvej, men kammeraterne i Houlkærvænget (eller Asmildparken, som bebyggelsen hed dengang) var stadig de samme.
- Og jeg var simpelthen så jaloux på de
af mine veninder, der boede i blokkene.
De havde altid nogen at lege med – og
et kæmpe grønt område at boltre sig på.
Hvorimod jeg altid måtte af sted på cykel,
hvis jeg ville være sammen med vennerne,
mindes hun.
Efter gymnasiet flyttede Eva Klejnstrup til
USA i et par år, hvorefter turen via Skive
gik til det nordjyske og et lærerstudium på
Hjørring Seminarium.
Mens hun studerede, pendlede hun frem
og tilbage mellem Hjørring og Aalborg.
- Og Aalborg er også en rigtig dejlig by
at bo i – men inderst inde har jeg aldrig
været i tvivl om, at jeg ville vende tilbage
til Houlkær.
- Noget af det helt særlige ved Houlkær er,
at her møder du alle mulige slags mennesker: Direktøren, kontanthjælpsmodtageren
– og folk fra andre lande. Så nuanceret et
billede tror jeg ikke, du oplever ret mange
andre steder, fremhæver Eva Klejnstrup
Siden hun vendte tilbage til Houlkær, har

hun haft adresse på Vesterheden, men
inden længe flytter familien til et større hus
i nabolaget.
Hun mødes stadig jævnligt med sin gamle
folkeskoleklasse fra Houlkærskolen.
- Og vi har da vist generelt klaret os ganske
udmærket, selv om vi er vokset op i en
”ghetto”. Der er både lærere, sygeplejersker,
forskere, advokater og direktører i blandt
– helt uafhængigt af, om vi er vokset op i
blokkene eller de omkringliggende parcelhuskvarterer.
- Derfor bliver jeg også både chokeret og
vred, når jeg hører voksne mennesker, som
aldrig nogensinde har sat deres ben i området, holde liv i gamle fordomme og rygter
om, hvordan det er at bo i Houlkær.
- De skulle hellere tage hatten af for det
store arbejde, der dagligt bliver gjort rundt
om i institutionerne – og for den rummelighed, som jeg netop synes er noget af det
positive ved området, nævner Eva Klejnstrup med en snert af forargelse i stemmen.
Flytter aldrig herfra
Seneste indlæg på Houlkærportalen til
støtte for Houlkær kommer fra Ninette
Jensen og er dateret så sent som 20. oktober.
”Jeg har nu boet her i 3 1/2 år sammen
med mine tre børn, og jeg var ligesom I,
lidt bekymret, da jeg fik en lejlighed heroppe i sin tid, men da der ikke var andet,
måtte jeg tage den. Nu siger jeg, at jeg
aldrig flytter herfra igen. Lejlighederne er
store og lækre, og vi elsker området her.
Hverken jeg eller mine børn har nogle dårlige oplevelser herfra. Så jeg kan kun ønske,
at I oplever det samme som os og ønske
jer held og lykke med flytningen”, skriver
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Ninette, som det desværre ikke er lykkedes
Houlkær Nyt at træffe for en uddybende
kommentar.
Derimod har redaktionen pr. mail været i
kontakt med familien, som satte det hele
i gang.
Og kendsgerningen er desværre, at de tre
engagerede indlæg på Houlkærportalen – i
hvert fald ikke i første omgang – har vist
sig at have den ønskede effekt.

”Vi har fravalgt Houlkær på grund af, at
rygtet fra gamle dage hænger ved”, lyder
den lakoniske melding fra Dahl-familien.
Som en tankevækkende påmindelse om, at
der åbenbart stadig er et pænt stykke prarbejde at gøre, før Houlkær i omverdenens
øjne opnår den anseelse, som vi vel egentlig er mange i bydelen, der synes, området
har fortjent…..

Gode legepladser, dejlige grønne områder og attraktive villakvarterer som supplement til
det almennyttige boligbyggeri. Det er også en del af Houlkær anno 2011, fremhæver Eva
Klejnstrup.
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Fakta-flytning trækker i langdrag
Ombygningen af den tidligere SuperBrugsen bliver mere
omsiggribende end forudset fra starten
Kunderne - og medarbejderne - i den
lokale Fakta-butik i Houlkær må væbne sig
med tålmodighed i nogle måneder endnu.
Først et stykke ind i det nye år ser det ud
til, at Fakta – som planlagt – kan rykke ind
i SuperBrugsens tidligere lokaler i Houlkærcenteret.
- Den præcise flyttedato kender vi endnu
ikke, men det ligger fast, at det ikke bliver
lige efter jul, som vi oprindelig havde håbet
på.
- Ombygningen af SuperBrugsen ser ud til
at blive noget mere omfattende, end der
fra starten var lagt op til. Til gengæld kan
vi så også til sin tid se frem til at rykke ind
i én af de største – og flotteste – Faktabutikker i Jylland, og det glæder vi os selvfølgelig rigtig meget til, fastslår butikschef
Kenneth Jul.
Den nuværende Fakta-butik ved Odshøjvej
er på 530 kvadratmeter – og har i realiteten
længe været for lille til at passe ind i det
nye Fakta-koncept.

I de nye lokaler i Houlkær-centeret får
Fakta omkring 800 kvadratmeter til disposition og kan dermed præsentere varerne
langt bedre - og mere overskueligt.
- Selvfølgelig ligger det også i kortene, at
varesortimentet bliver udvidet i forbindelse
med flytningen, og blandt andet nu får
mulighed for at tage betydeligt flere økologiske varer ind.
- Men den største forandring i forhold til
i dag er nok alligevel, at den nye butik for
kunderne bliver langt nemmere at finde
rundt i.
- Inden for de senere år har vi i den nuværende Fakta fået 300-400 nye varer ind på
hylderne – uden at butiksarealet er vokset
tilsvarende.
- Derfor ser vi naturligvis også med forventning frem til, at vi nu snart kan byde
kunderne velkommen i en totalrenoveret
ny butik i Houlkærcenteret, lyder det fra en
spændt Kenneth Jul.

Strøm til juletræet
Nu tændes tusind julelys….. Eller – i det mindste - et helt juletræ.
Fredag 25. november kl. 16.00 er det atter tid til at sætte strøm til det store juletræ på
Torvet i Houlkær-centeret.
Sognepræst Karsten Høgild holder tale og står for den officielle juletræs-tænding. Houlkær
Kirkes børnekor synger, og Initiativgruppen Houlkær byder på gløgg, saft og æbleskiver.
Juletræet er sponseret af Superkiosken Houlkær, Houlkærsalonen, Houlkær Bageri, Houlkær
Bodega, Houlkærcenterets Pizzeria, Houlkær Kirke, Houlkær Bibliotek og Boligselskabet
Viborg.
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Paraderne sænket på 2. sal, tv.
Fremskudt jobcenter i Houlkær er foreløbig blevet positivt modtaget af målgruppen
For første gang i flere uger indbyder vejret
ikke ligefrem til ophold på altanen, men
inden for i selve lejligheden er der kaffe på
kanden, chokolade i skålen og et venligt
smil på læben.
Kort sagt: en hjemlig hygge, som de fleste
kontanthjælpsmodtagere vel ikke lige
umiddelbart forbinder med et besøg i kommunens beskæftigelsesafdeling.
Men det ”fremskudte jobcenter”, som 7.
september åbnede på adressen Odshøjvej
30, 2. sal t.v. i Houlkær er pr. definition
heller ikke noget helt almindeligt offentligt
kontor.
- Lejligheden her skal netop gerne være et
sted, hvor man som bruger føler sig tryg og
velkommen og måske derfor er mere tilbøjelig til at ”lade paraderne falde”, forklarer
sagsbehandler Pia Kallestrup, som i op til
fem timer om ugen er Viborg Kommunes
udsendte medarbejder i Houlkærvænget.
Et spørgsmål om tillid
”Det fremskudte jobcenter” er en direkte
udløber af, at Houlkærvænget i 2010 havnede på Socialministerets ghetto-liste.
Målgruppen for den decentraliserede
beskæftigelsesindsats er en gruppe på
mellem 80 og 90 kontanthjælpsmodtagere i bebyggelsen, og allerede efter et
par måneder mener Pia Kallestrup klart at
kunne se de første positive resultater.
- Helt overordnet er målet selvfølgelig at få
flest mulige i arbejde og uddannelse, men
for at vi kan nå dertil, skal der i visse til8

fælde et større stykke benarbejde til.
- Det kan f.eks. bestå i at hjælpe brugerne
med at finde ud af, hvem der i det hele
taget er deres sagsbehandler. Det kan helt
konkret være at hjælpe med at ringe op
til rådhuset, og mere generelt handler det i
høj grad om at få opbygget et tillidsforhold
og nedbrudt nogle mentale barrierer.
- Kan jeg via mit opsøgende arbejde få
overbevist kontanthjælpsmodtagerne i
Houlkærvænget om, at jobcenteret ikke
bare er ude på at sende dem i tvangsaktivering, men at vi rent faktisk er til for at
hjælpe dem, så er vi allerede nået et stort
stykke af vejen, fremhæver Pia Kallestrup
med en entusiasme, der tydeligt viser,
at hun trives med sin opsøgende rolle ”i
marken”.
Bølgebryder – men ikke sagsbehandler
Forsøget med det fremskudte jobcenter i
Houlkær er langt fra enestående på landsplan, men de fleste andre steder har kommunerne valgt at ”lade myndigheden flytte
med”, så der i realiteten blot bliver tale om
lokale jobcentre i mindre målestok.
- Dét har vi bevidst valgt ikke at gøre her i
Houlkær, forklarer Inge Bech, som er teamkoordinator i Viborg Kommunes beskæftigelsesafdeling.
- Et jobcenter er i bund og grund ikke en
”snakkeklub”. Vi har et regelsæt, vi skal
overholde, og nogle krav, som vi forventes
at stille, men ved at adskille rådgivning og
myndighedsindsats og møde brugerne på

AKTUELT I OMRÅDET
en anden måde, tror vi på, at vi kan give
kontanthjælpsmodtagerne en mere positiv
oplevelse af systemet, så de i højere grad
begynder at kunne se muligheder frem for
blot straf og sanktioner, fremhæver hun.
Pia Kallestrup er således ikke sagsbehandler for målgruppen i Houlkærvænget.
Hvad der måske i tilspidsede situationer
kunne være med til at sætte neutraliteten
– og den gode stemning i det fremskudte
jobcenter – på prøve.
Derimod fungerer hun gerne som bølgebryder og formidler i forhold til kollegerne
i beskæftigelsesafdelingen på rådhuset.
- Og kan jeg i kraft af mit udredningsarbejde her i Houlkær være med til at sikre, at
sagsbehandleren rammer plet med sit første

aktiveringsforslag, er det jo kun en fordel
for alle parter.
- Ingen har som udgangspunkt en interesse i, at en kontanthjælpsmodtager bliver
sendt ud i et aktiveringsjob, som vedkommende efterfølgende viser sig ikke at kunne
klare, pointerer Pia Kallestrup.
Forsøget med det fremskudte jobcenter i
Houlkær løber i første omgang i tre år frem
til 2014.
Jobcenteret har fast, ugentlig åbningstid
hver onsdag fra kl. 12.30 til 14.00, men
derudover er der afsat tid til, at Pia Kallestrup i et vist omfang kan være udfarende
i området – og arrangere små workshops
for mindre grupper af kontanthjælpsmodtagere.

Det fremskudte jobcenter i Houlkærvænget er bevidst indrettet, så det gerne skulle signalere
hygge og tryghed. Og indtil videre tyder meget på, at den opsøgende beskæftigelsesindsats
lever op til forventningerne, vurderer teamkoordinator Inge Bech (tv) og rådgiver Pia Kallestrup (th).
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Paradis er (ikke så) langt fra her
Kommunal støtte til workshop og hvidbog giver næring til drømmen om
en naturpark ”Øst for Søerne”
- Det er i virkeligheden ikke så meget, der
skal til. Et gennemtænkt system af naturstier, kombineret med en tunnel under
Randersvej – og du har med ét slag bundet
Houlkær, Overlund, Asmild, Tapdrup og
Bruunshaab sammen i ét 25 kvadratkilometer stort, varieret naturområde.
Stig Jensen fra Initiativgruppen Houlkær
får hurtigt talt sig varm, som han står dér
på toppen af Skaldehøj og skuer ud over
ådalen, hvor Vibækken bugter sig gennem
landskabet, og de nye parcelhuskvarterer
nord og syd for Randersvej på det nærme-

ste flyder sammen til én bydel i morgendisen.
Netop denne morgen er sigtbarheden ikke
den allerbedste. Alligevel er Houlkærs højeste punkt et godt sted at starte, hvis man
vil forstå de tanker, der ligger bag Initiativgruppens lancering af begrebet ”Naturpark
Øst for Paradis”.
- Dét, vi taler om, er ikke et stykke friseret
natur. Det skal bare være sådan, at man
som borger kan færdes komfortabelt og
sikkert gennem området – og glæde sig
over de fælles naturværdier.

”Prøv engang at forestille dig, at du engang ad åre kan løbe eller spadsere ad en natursti
langs Vibækken og helt ud til Nørreå”. Stig Jensen fra Initiativgruppen Houlkær lader fantasien få frit spil, mens han står på Skaldehøj og skuer ud over området ”Øst for Paradis”.
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- Mulighederne er der for at lave et stiforløb, som fører hele vejen rundt om Houlkær/Overlund og ud til Nørreå. Gennem
varieret og kuperet natur.
- For en motionsløber, som træner til en
halvmaraton, må det da være et fantastisk
alternativ til den traditionelle løbetur rundt
om Viborg-søerne, fremhæver Stig Jensen.
Støtte fra kommunen
Kommunen er som udgangspunkt ikke
afvisende over for ”Øst for Paradis”-planerne.

I hvert fald har byrådets demokratiudvalg –
som en start – bevilget 50.000 kroner til et
forløb, som i løbet af december gerne skal
munde ud i en hvidbog, hvor visionerne for
området mere præcist er nedfældet.
Det centrale omdrejningspunktet i processen bliver en workshop i ”Gøgereden” på
Houlkærskolen tirsdag 22. november.
Workshop’en henvender sig til alle, der har
en interesse i udviklingen ”Øst for Søerne”.
Det være sig landmænd, skovdyrkere,
beboerforeninger, institutioner, foreninger
og interesseorganisationer.

Det 100 hektar store område øst for Houlkær i trekanten mellem Nordre Ringvej og Randersvej er i kommunens langtidsplaner udlagt som muligt skovrejsningsområde. Skal den vision
før eller siden realiseres, kræver det et konstruktivt samspil mellem landbrugs-, skovdyrker
og beboerinteresser, forudser Stig Jensen.
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- Vi har i forvejen gjort et stort benarbejde
for, at workshop’en skal være repræsentativ
for de forskellige interesser i området, men
vi har ikke fastsat noget specifikt mål for,
hvor mange der helst skal dukke op, for at
workshop’en kan betegnes som en succes.
- Personligt vil jeg være tilfreds, hvis vi kan
samle 30-40 interesserede, der vil bruge en
aften på at udvikle visioner for ”Naturpark
Øst for Paradis”, siger Stig Jensen.
Visioner fældet ned på papir
”Øst for Paradis”-processen gennemføres i
samarbejde med konsulentfirmaet Procesguide.dk – Aps. v. Karsten H. Thygesen.
Det er således Karsten H. Thygesen, der i
praksis kommer til at stå for afviklingen
af workshop’en på Houlkærskolen, og det
bliver også ham, der får til opgave at sammenfatte konklusionerne fra workshop’en i
den afsluttende hvidbog.
Udover det konkrete udbytte i form af en
hvidbog håber Initiativgruppen Houlkær
stilfærdigt på en række afledte effekter af
workshop’en 22. november.
Ja, i bedste fald kan forløbet omkring
”Naturpark Øst for Paradis” måske endda
blive startskuddet til et mere formaliseret
samarbejde på kryds og tværs i området,
håber Stig Jensen.
- Alene dét at vi får samlet repræsentanter
fra Houlkær, Overlund, Asmild, Bruunshaab
og Tapdrup til en fælles snak om udviklingen i området, er for mig at se et stort
skridt i den rigtige retning.
- Men på lidt længere sigt kunne jeg da
godt forestille mig, at vi fik nedsat et
egentligt lokalt naturråd, som man kender
det fra de forskellige nationalparker rundt
omkring i landet.
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- Jeg drømmer ikke om, at vi kan blive
enige om alting, men bare dét at have
et forum, hvor landmænd, skovdyrkere
og beboerrepræsentanter kan mødes og
drøfte, hvordan vi i fællesskab bedst benytter og beskytter naturen i lokalområdet.
- Dét, tror jeg, kunne være medvirkende
til, at vi 10.000 beboere ”Øst for Søerne”
kommer til at stå langt stærkere i vores
argumentation i forhold til de kommunale
myndigheder, anfører Stig Jensen.
Af praktiske årsager har det desværre ikke
været muligt at få en reportage fra workshop’en 22. november med i dette nummer
af Houlkær Nyt. Reportagen fra workshop’en kan i stedet læses på www.houlkaerportalen.dk
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Ny kordegn på rette hylde
Erik Claudi Jørgensen stortrives efter eget udsagn i sit nye job i Houlkær Kirke
At have rundet de 60 år – og så pludselig
blive ansat i job, hvor man føler, man kan
trække på al sin livserfaring og alle de kvalifikationer, man har tilegnet sig gennem et
langt arbejdsliv.
Det vil de fleste vist – uden tøven – betegne
som et ønskescenarie, og Eigil Claudi Jørgensen, nyansat kordegn i Houlkær Kirke,
er bestemt ingen undtagelse.

- Det hele er stadig meget nyt, og jeg har
endnu ikke helt fundet mine egne ben i
jobbet, men fra den første dag har jeg stortrivedes her i Houlkær.
- Alle har taget rigtig godt imod mig,
og selv føler jeg, at jeg som kordegn er
havnet på den helt rigtige hylde, erklærer
Eigil Claudi Jørgensen, som rykkede ind på
kordegne-kontoret midt i september, efter

Eigil Claudi Jørgensen har fra første færd fundet sig godt til rette i de nye omgivelser i
Houlkær Kirke.
13
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at forgængeren, Kirsten Brocks, hen over
sommeren valgte at gå på efterløn.
Som ny kordegn i Houlkær skal Eigil Claudi
Jørgensen bl.a. stå for at føre kirkens regnskaber, og det ligger nærmest lige til højrebenet for den nye mand i jobbet.
Som uddannet revisor har han igennem
mange år været vant til at beskæftige sig
med tal, budgetter og regneark. Igennem
en periode på 15 år som ejendomskonsulent og økonomirådgiver i det lokale landbocenter.
Ansættelsen hos Landbo MidtØst, som
organisationen hedder i dag, ophørte i
2007. Siden har Eigil Claudi Jørgensen i
kortere perioder arbejdet som ejendomsmægler og som konsulent i familielandbruget, inden han definitivt skiftede spor – og
begyndte at uddanne sig til kordegn.
- I takt med at jeg er blevet ældre, har jeg
løbende evalueret mit arbejdsliv – og nåede
til sidst frem til, at tiden var inde til et karriereskift.
- Jeg har altid opfattet mig selv som et
kristent menneske, og har i en periode
være menighedsrådsformand i Hammershøj. Desuden har jeg deltaget i det 3-årige
kursusforløb "Teologi for lægfolk".
Nu har jeg efterhånden nået et punkt i mit
liv, hvor jeg gerne – i højere grad – vil prøve
at trække på de menneskelige egenskaber,
jeg gennem årene har oparbejdet.
- Alle disse interesser håber jeg at kunne
forene i jobbet som kordegn, hvor man i
sagens natur møder alle slags mennesker i
både glædelige og sørgelige livssituationer,
nævner Eigil Claudi Jørgensen.
Den nye kordegn og hans kone bor fortsat
i Hammershøj, hvor de har haft deres faste
14

base, siden de i 1992 vendte hjem fra et par
års ophold i Norge.
Planen på sigt er at sælge huset i Hammershøj og forhåbentlig flytte tættere på
arbejdspladsen, men allerede nu føler Eigil
Claudi Jørgensen, at han og hans hustru
langsomt er ved at blive en del af menigheden i Houlkær.
- Vi forsøger så vidt muligt at deltage i de
kirkelige arrangementer, og personligt har
jeg da en forventning om, at der med tiden
bliver tale om en livsform – hvor arbejdet og det kirkelige engagement gradvist
kommer til at gå op i en højere enhed.
Heri ligger også, at Eigil Claudi Jørgensen bestemt ikke betragter sig selv som en
overgangsfigur i kordegne-embedet. Han
satser minimum på at blive i jobbet, til han
er 65 – hvis ellers helbredet tillader dét.
Som ny kordegn i Houlkær får Eigil Claudi
Jørgensen bl.a. til opgave at redigere kirkens sider i Houlkær Nyt, og han glider
dermed også ind som del af Houlkær Nytredaktionen.
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Familiehøjskole på Facebook
Den Internationale Familiehøjskole i Houlkær er kommet på Facebook.
Internationale familiehøjskole – hedder facebook profilen – følg med os
Profilens formål er at dele informationer og opdatere, hvad der sker indenfor den Internationale Familiehøjskole - Hvordan bliver jeg en del af profilen:
Log på Facebook med din egen profil
Brug søge feltet, søg Internationale familiehøjskole og klik på forstørrelsesglas-ikonet!
Nu skulle den Internationale Familiehøjskoles logo gerne dukke op
Klik på logoet og ”synes godt om”-knappen.
Har du spørgsmål til dette:
Kontakt: Peter Jeeva
peter@jeeva.dk
Den Internationale Familiehøjskole holdt onsdag 28. september ”House Warming” i
sine nye lokaler på adressen, Odshøjvej 30 2. tv. Læs mere om ”House Warming”arrangementet – og om højskolens aktiviteter i øvrigt – på www.houlkaerportalen.dk

Åbent Hus
Viborg Gymnasium og Hf
Lørdag 21.januar 2012 kl.10.00-13.00
(Især for efterskoleelever, men alle er velkomne)
Præsentation af skolen og orientering om både gymnasie- og hf-uddannelserne.
Mandag 30. januar 2012 kl.19.30-ca.22.00
Præsentation af skolen og orientering om både gymnasie- og hf-uddannelserne.
Alle er velkomne.
Viborg Gymnasium og Hf
Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg
8667 1533
www.vghf.dk

Viborg Gymnasium
og Hf
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Mødre for en hel bydel
Frivillige kvinder af alle nationaliteter skal uddannes til at yde kvinde-til kvinde-rådgivning i Houlkær – og resten af Viborg
Ideen stammer oprindelig fra Berlin. I løbet
af de seneste tre år har den så småt vundet
indpas forskellige steder i Danmark – og
fra 2012 skal den nu også stå sin prøve i
Houlkær.
Kort fortalt går den ud på, at der i et
afgrænset geografisk område rekrutteres
en flok ressourcestærke kvinder, som på
frivillig basis – og efter et forudgående
kursusforløb – påtager sig at fungere som
rådgivere og forbilleder for andre kvinder i
lokalsamfundet.
”Bydelsmødre” hedder projektet, der støttes økonomisk af Integrationsministeriet,
og som administrativt koordineres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.
I Houlkær indebærer dét, at det er bibliotekar Kirsten Nørgaard, der fungerer
som tovholder for projektet, mens Kirsten
Mahler, som i forvejen står i spidsen for
Den Internationale Højskole i Houlkær, er
ansat som projektmedarbejder.
Egentlig skulle uddannelsen af bydelsmødrene allerede være i fuld gang, men på det
punkt har den overordnede tidsplan vist sig
at være lige lovlig optimistisk.
- De endelige aftaler omkring projektet
faldt først på plads i september, og herefter
har vi været igennem en fase med forskellige sonderende manøvrer.
- Et realistisk bud er, at vi kan komme i
gang med Bydelsmødre-uddannelsen i
starten af 2012, så bydelsmødrene forhåbentlig kan være klar til at træde i funktion
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engang i løbet af foråret, vurderer Kirsten
Nørgaard og Kirsten Mahler.
De positive erfaringer med Bydelsmødrene
i Berlin kan i sagens natur ikke automatisk
overføres til Houlkær. Alene af den grund,
at Houlkær som lokalområde er betydeligt
mindre, end de fleste andre steder, hvor
modellen har været afprøvet.
Af samme grund har de to projektansvarlige på forhånd fået grønt lys til at lade
et par etnisk danske kvinder indgå i flokken, ligesom der er blevet åbnet op for, at
bydelsmødrene kan rekrutteres fra andre
Viborg-bydele end lige netop Houlkær.
Målet er dog fortsat, at bydelsmødrene
i Houlkær skal være en bredt sammensat
gruppe med repræsentanter for flere forskellige kulturer, og ambitionen er i første
omgang at få samlet 9 - 10 frivillige kvinder, der har mod på at påtage sig opgaven.
Den består i at rådgive andre kvinder f.eks.
om børneopdragelse, kost, kontakt med
skole, institution eller andre offentlige
instanser. Bydelsmøderne vil f.eks. også
arrangere aktiviteter for kvinder i området.
Bydelsmødre-uddannelsen forventes at
strække sig over 14 kursus-moduler og vil
bl.a. omfatte undervisning i godt familieliv,
sundhed, kost og samfundsforhold.
I den forstand skulle det gerne fremstå
som noget attraktivt at uddanne sig som
bydelsmor.
- Omvendt kræver det selvfølgelig også
et vist personligt mod at stå frem som en
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synlig person i lokalsamfundet - og tilbyde rådgivning til andre kvinder, som man
måske ikke kender i forvejen.
- Derfor vil det garanteret også kræve en
god portion overtalelse, før vi får samlet de
9 - 10 kvinder, som i sidste ende kommer
til at udgøre korpset af bydelsmødre her i
Viborg, forudser Kirsten Nørgaard og Kirsten Mahler.
Selve projektet er berammet til at strække

sig over to år. Herefter skulle ideen gerne
have bidt sig så godt fast, at bydelsmødrene kan ”leve videre” på foreningsbasis.
Som det allerede er tilfældet andre steder
i landet - med Bydelsmødrenes Landsorganisation som den fælles, organisatoriske
”paraply”.

Bibliotekar Kirsten Nørgaard (tv) og projektmedarbejder Kirsten Mahler (th) står sammen
i spidsen for bestræbelserne på at samle et frivilligt korps af ”bydelsmødre”, der kan bistå
andre kvinder i Viborg-området med rådgivning om f. eks. børneopdragelse, motion, kost
eller fritid.
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Bibliotek skruer op for it-aktiviteten
To nye it-projekter – rettet mod nybegyndere – sættes i værk i 2012
”IT som genvej til bedre medborgerskab” er
den officielle titel. Men overskriften kunne
lige så vel have været ”It for nybegyndere”.
Hele formålet med det fire-årige undervisningsprojekt, som fra nytår bliver sat i værk
på Houlkær Bibliotek, er nemlig at give
rene novicer på området mulighed for at
hoppe med på it-vognen.
It-kurserne skal efter planen afvikles to
gange om året – fordelt over kursusforløb
af tre måneders varighed.
Undervisningen kommer til at foregå i
bibliotekets mødelokale, hvor der vil være
kaffe på kanden og bærbare computere til
fri disposition.
- Vi regner med otte deltagere pr. kursus,
og atmosfæren skulle gerne være tryg og
hyggelig, så ingen bliver skræmt væk, selv
om de måske aldrig før har prøvet at sidde
ved en computer, fremhæver bibliotekar
Kirsten Nørgaard.
Det er it-kyndige folk fra det lokale biblioteksvæsen, der står for undervisningen, og
i udgangspunktet er it-basiskurserne først
og fremmest rettet mod personer af anden
etnisk herkomst end dansk.
- Heldigvis er der dog efterfølgende blevet
lempet lidt på adgangskravene, så vi nu
eksempelvis også har mulighed for at lade
pensionister deltage i it-kurserne.
- På den måde kan kurserne i bedste fald
også komme til at tjene et integrationsformål, bemærker Kirsten Nørgaard.
De endelige datoer for det første it-kursus
i 2012 er endnu ikke fastlagt, men når det
sker, vil skemaet blive annonceret, hvorefter der vil være mulighed for at tilmelde sig
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via Houlkær Bibliotek.
Udover kurserne i ”IT som genvej til bedre
medborgerskab” har biblioteket også fået
grønt lys til at iværksætte et projekt med
titlen ”Nethood”.
Titlen skulle gerne skabe associationer i
retning af Robin Hood, der i middelalderens England gav en hånd til dem, der ikke
selv kunne klare hverdagens strabadser.
I en nutidig dansk it-virkelighed svarer det
til, at erfarne ”computernørder” øser ud af
deres it-kendskab til andre, der endnu har
til gode at afsøge f. eks. internettets muligheder.
Og det er faktisk lige præcis, hvad det etårige ”Nethood”-projekt i bund og grund
går ud på.
- Man kunne også kalde det en it-café,
hvor erfarne og uerfarne it-brugere hjælper
hinanden.
- Planen er, at vi vil afsætte tre af bibliotekets computere til ”Nethood”-projektet en
formiddag og en eftermiddag om ugen. Og
frivillige fra Ældre Sagen har på forhånd
givet tilsagn om, at vi i hvert fald i et vist
omfang kan trække på deres it-ekspertise,
nævner Kirsten Nørgaard.
I øvrigt ligger det naturligvis i luften, at de
to it-projekter på biblioteket løbende skal
kunne understøtte hinanden. F. eks. så uerfarne it-brugere fra ”Nethood”-projektet
kan blive sluset videre til den mere systematiske undervisning i it på basisniveau.
Projekt "IT som genvej til bedre medborgerskab" støttes af midler fra Socialministeriet, mens "Nethood" støttes af Styrelsen
for Bibliotek og medier.

BOLIGSELSKABET VIBORG
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Vellykket foryngelseskur
Efter godt 30 år har Houlkærskolens ældste fløje fået en hårdt tiltrængt ”make over”
30 år – godt og vel – går ikke sporløst hen.
Og da slet ikke, når vi taler om folkeskoler.
Betonelementerne i den ældste del af
Houlkærskolen fra 1978 var rent ud sagt
ved at være temmelig triste at se på, og
flere steder stak rustent jern ud gennem
hullerne i betonen.
Det er der heldigvis rettet op på nu.
Som led i et større renoveringsprojekt på
skolen er de nedslidte betonelementer her i
løbet af efteråret blevet renoveret og fuget,
så de nu igen fremstår som næsten nye,

og i det hele taget har skolen udadtil fået
en gevaldig ansigtsløftning, konstaterer en
tilfreds skoleinspektør, Ole Birch.
- Vi var ellers umiddelbart lidt betænkelige,
da bygningsvedligeholdelsen i Viborg Kommune blev centraliseret.
- Så meget mere glædeligt er det, at det
i denne omgang er Houlkærskolen, der er
blevet tilgodeset. Og vi må også ærligt indrømme, at et renoveringsprojekt som dét, vi
har fået gennemført her i løbet af efteråret
– det ville vi vanskeligt have kunnet finan-

Skoleinspektør Ole Birch glæder sig over det vellykkede resultat af efterårets udvortes renovering af Houlkærskolen. I en alder af godt 30 år fremstår skolen nu igen – næsten som ny.
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siere med egne midler, erkender han.
Alt i alt skønner Ole Birch, at efterårets
renoveringsarbejder løber op i mellem
300.00 og 400.000 kroner.
Udover at betonelementerne i den ældste
del af skolen er blevet renoveret, er flere af
skolens fløje blevet frisket op med et nyt
lag maling – og så er det gamle eternittag
over Gøgereden blevet erstattet med et nyt
og mere tidssvarende paptag.
- I forbindelse med prioriteringen af renoveringsopgaverne kigger kommunen i
første række på, hvor der klimamæssigt er
noget at spare, og her var det så åbenbart
nu blevet vores tur.
- Tommelfingerreglen for et eternittag er

vistnok, at det kan holde i 30 år, så ud fra
den betragtning var det også ved at være
op over, at taget over Gøgereden skulle
udskiftes, noterer Ole Birch.
Næste større punkt på ønskelisten er at få
løst problemerne med ovenlysvinduerne
i de øvrige klynger, hvor det ind imellem
kniber gevaldigt med at holde regnvandet
ude.
Det blev desværre ikke i denne omgang
– så også i dette skoleår kan det fra tid
til anden blive nødvendigt at finde vandspandene frem på Houlkærskolen, når det
danske klima viser sig fra sin allermest fugtige side.

Gøgeredens gamle eternittag er her i løbet af efteråret blevet erstattet af et nyt og mere
tidssvarende paptag. Her er håndværkerne stadig i gang med de forberedende manøvrer.
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Nyt fra skolen
Skolebestyrelsen arbejder med at udforme
principper for skolens virksomhed.
I henhold til lovgivningen udøver bestyrelsen sin indflydelse på skolen gennem
udformning af principper, som udtrykker
rammerne for den måde, skolen skal fungere på. De første emner er skole/hjemsamarbejdet samt vikardækningen.
Bestyrelsen har også indflydelse på skolens interne budget. Bestyrelsen informeres
løbende om udviklingen i skolens økonomi.

Der er tale om samtaler af ca. 1 times varighed. Der udarbejdes referat af samtalerne.

I denne tid gennemføres forældresamtaler
i de enkelte klasser. Der gennemføres normalt 2 forældresamtaler samt et forældremøde pr. år.
Forældrene får desuden information om
deres barns standpunkt gennem elevplaner
og resultaterne af Nationale Test. Karakterer gives kun på 8. og 9. årg.

På skolen foretages i denne tid vedligeholdelsesarbejde på skolens bygninger. Første
del af skolen er bygget i 1978, hvorfor der
er behov for renovering. Først er foretaget
en betonrenovering. Herefter gælder det
udskiftning af tag på en af skolens klynger
samt en renovering af kloakkerne.

Skolen har haft 3 indbrud inden for de
seneste måneder. Tyvene har stjålet bærbare computere samt en stor fladskærm.
Udover det stjålne medfører et indbrud
udgifter til ruder, som bliver knust samt
ødelagte døre. Vi har nu opsat yderligere
overvågning.
Det er utilfredsstillende, fordi det skaber
stor utryghed samt unødvendige udgifter
for skolen.
Alle ansatte ved Viborg Kommune tilbydes en medarbejdersamtale med nærmeste leder. Vi gennemfører i november og
december medarbejdersamtaler.
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Vi har på skolen afholdt en pædagogisk
eftermiddag, hvor der blev sat fokus på IT i
undervisningen.
Gennem et fælles oplæg samt en række
workshops fik vi inspiration til undervisningsprogrammer samt udstyr på området.
Vi vil nu beslutte hvilken retning, vi vil
følge de kommende år.

I begyndelsen af december afholdes en
uddannelsesaften på skolen for 9. årg.
Arrangementet sætter fokus på ungdomsuddannelserne, som eleverne snart skal
vælge. Uddannelsesaftenen arrangeres
sammen med gymnasiet samt Overlund
skole.
Ole Birch

HOULKÆRSKOLEN

Rekorddag
Torsdag før efterårsferien havde skolens 4.
og 5. årgang (ca. 130 elever) rekorddag. Vi
ville prøve, om vi kunne få nogle rekorder
med i bogen ”Børnenes Rekordbog”. De
første timer øvede eleverne på rekorderne
og sidst på dagen skulle de så prøve, om
de kunne slå de gældende rekorder. Det
lykkedes i flere discipliner, så nu bliver det
spændende, om de bliver optaget i bogen.
Eleverne skulle prøve, om de 5 mand kunne
puste 300 M&Ms 5 meter med sugerør.
Dette skulle gøres på 10 minutter. De nåede
desværre ikke at få alle i mål, men der blev
pustet og pustet.
Der skulle stables mariekiks. De forsøgte at
nå op på 70 kiks. Det lyder ikke af mange,
men du kan selv prøve – det er ikke så
nemt, som det lyder til! De nåede flere
gange op omkring de 60, men så væltede
de desværre.
Der blev løbet masse-stafet. 35 elever
skulle løbe 100 meter hver, i alt 3.500

meter. Dette blev gjort i tiden 10 min og
50 sek. En forbedring af den eksisterende
rekord med næsten 50 sek.
50 legoklodser stablet på tid var en anden
disciplin. Både Duplo klodser og de almindelige Basic klodser blev der dystet i. I
Duploklodser blev rekorden på 43, 68 sek,
mens den med Basic klodser blev på 55,60
sek. Og så stod tårnet selv!
Hvor højt kan man bygge et tårn kun af
sugerør og tape på en time? Det var en
andet af de ting, som eleverne kunne prøve
kræfter med.
Derudover blev der dystet i æggekast, krabbegang, jonglering med fodbold i 1 minut,
langspark med fodbold, lave længste musetrappe og meget andet.
Eleverne har nu forsøgt at slå rekorderne,
så må vi med spænding vente og se, om
vi bliver optaget i den kommende udgave
af bogen.
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Repertoiret udvidet med dans og futsal
Nye idrætstilbud vinder fortsat indpas i Houlkær
Zumba, salsa, løb og boksetræning.
Listen over motionstilbud i Houlkær Hallen
bliver støt og roligt længere og længere.
Og mere vidtspændende.
Seneste skud på stammen er dans. Street
dance, hip-hop, MGP-dans – eller hvad tilbuddet i sidste ende officielt kommer til at
hedde.
Instruktør på holdet er Linda Schandorff
Pedersen, der selv er tidligere konkurrencedanser, og som i forvejen står i spidsen for
boksetræningen i Houlkær Hallen.
Danseholdet henvender sig til både drenge
og piger i aldersgruppen fra børnehaveklassen til og med 6. årgang. Træningstidspunktet er torsdag eftermiddag fra kl. 15 til
16, og med ikke færre end 20 fremmødte til
den første træningstime 27. oktober, kom
den nye motionsaktivitet – for nu at blive i
danseterminologien – fejende flot fra start.
- Det bliver helt sikkert en succes. Specielt
blandt pigerne her i området har der længe
været ønske om et dansehold. Men mon
ikke også det lykkes at få lokket et par
drenge med, bemærker Houlkær Hallens
aktivitetsmedarbejder Jakob Flintholm.
En ny form for fodbold
Et andet nyt tilbud i Houlkær Hallen er
futsal. En anderledes form for indendørs
fodbold, hvor der spilles med en noget tungere bold – og uden bander.
Den nye variation af fodbold er så at sige
blevet importeret til Houlkær af Rasmus
Væng, som også er en af trænerne for
Houlkær IFs U10-fodbolddrenge.
24

Rasmus Væng kommer oprindelig fra Sjælland, hvor han har spillet meget futsal. På
den baggrund har han længe haft lyst til
også at introducere futsal i det midtjyske,
og foreløbig må det siges, at det tilbud er
blevet rigtig godt modtaget.
- Vi plejer at være en 16-18 stykker, der
mødes søndag aften for at spille futsal. Den
nedre aldersgrænse er 14 år, men ellers kan
man bare møde op, hvis man er interesseret
i at finde ud af, hvad futsal er for noget.
- Det hele foregår meget uhøjtideligt – i
kombination med at vi sidder og ser superliga-bold i fjernsynet. Og fordi bolden er
tungere end en normal indendørs fodbold,
stiller futsal endnu større krav til teknikken – og til sammenspillet, forklarer Jakob
Flintholm.
Søges: Nye løbe-instruktører og en bordtennistræner
Houlkær Løb & Motion har ganske vist
kun et års tid på bagen – men må allerede betegnes som en integreret del af det
lokale idrætsliv.
Løbeklubben tæller en fast kerne på knap
30 løbere, som i det forløbne år har kastet
sig ud i stadig større fælles udfordringer.
Eksempelvis er klubben i øjeblikket i gang
med at planlægge en tur til forårets halvmaraton-løb i Berlin.
- Vi har måske nok et enkelt medlem, som
har skuffet lidt i årets løb, og som vi derfor
overvejer at sætte til salg på det frie transfermarked, men generelt går det rigtig godt
i løbeklubben. Både sportsligt og socialt,
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bemærker Jakob Flintholm med et drilsk
glimt i øjet.
Stort set alle de løbere, der meldte sig
under fanerne i efteråret 2010, er nu oppe
på at kunne løbe en halvmaraton. Og det
betyder selvfølgelig også, at de ugentlige
trænings-løbeture er blevet stadig længere.
Bagsiden af medaljen er, at det pt. kan
være svært for nye medlemmer at følge
med – og derfor er Houlkær Løb & Motion
nu også på jagt efter et par instruktører,
der kunne tænke sig at løbe i spidsen for et
nyt begynderhold.
- På den måde kan vi forhåbentlig få sluset
en ny ”generation” af løbere ind i løbeklubben, så vi fortsat kan blive ved med at
udvikle os, siger Jakob Flintholm.
Et andet stort ønske hos hallens aktivitetsmedarbejder er en bordtennis-kyndig mand

eller kvinde, der har mod på at stå i spidsen
for en genoplivning af bordtennis-aktiviteterne i Houlkær.
- Jeg tror ikke, det er løgn, når jeg siger, at
jeg i øjeblikket har 10-15 motiverede unge
mennesker, der bare venter på at komme i
gang med at spille organiseret bordtennis.
- Jeg har seks bordtennis-borde stående
klar til at blive rullet ind i hallen, og de
fornødne bordtennis-bats skal det såmænd
også nok kunne lade sig gøre at skaffe til
en start.
- Det eneste, vi mangler, er i realiteten en
træner, der har forstand på bordtennis –
så hvis der findes sådan én i området, må
vedkommende meget gerne henvende sig.
Hellere i dag end i morgen, opfordrer Jakob
Flintholm.

Ny mand i cafeteriet
Pau Refsgaard (41) har overtaget driften af Houlkær Hallens cafeteria.
Foreløbig for et halvt år
Efter et sommerhalvår hvor der har været
meget stille i Houlkær Hallens cafeteria, er
der nu atter blevet skruet op for både aktivitetsniveauet – og åbningstiderne.
Aktivitetsmedarbejder Jakob Flintholm har
i forvejen rigeligt at lave – og har derfor
heller ikke haft overskud til for alvor at gøre
noget ud af cafeteriadriften.
I stedet har Houlkær Hallen indgået en
forpagtningsaftale med 41-årige Pau Refsgaard. I første omgang for et halvt år, så
begge parter har mulighed for lige at se
udviklingen lidt an.
Pau Refsgaard er i forvejen et velkendt
ansigt i Houlkær. Han er medlem af Houl-

kær Løb og Motion. Han er ”gammel” fodboldspiller og tidligere ungdomstræner i
Houlkær IFs fodboldafdeling og har i en
periode også arbejdet som elitetræner for
fodbolddamerne i Team Viborg.
I det hele taget er den nye mand bag disken
i Houlkær Hallens cafeteria en ”klubmand”
af den gamle skole.
Og det er da også primært på den baggrund, han har valgt at påtage sig opgaven
med at servicere de lokale sportsudøvere
før og efter træningen – og i forbindelse
med stævnerne i weekenden.
- Jeg håber selvfølgelig ikke, jeg ligefrem
skal have penge op af lommen for at drive
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cafeteriet, men jeg regner på den anden
side heller ikke med, at det er noget, jeg
bliver rig af.
- Det afgørende for mig er, at jeg gerne vil
prøve at genskabe lidt af det klubliv, jeg
kan huske fra min egen tid som fodboldspiller i Houlkær, hvor vi tit sad og hyggede
os i cafeteriet i en times tid efter træningen.
- Det kræver selvfølgelig som udgangspunkt, at cafeteriet er åbent, og derfor vil
jeg også specielt her i starten forsøge at
være her så meget som muligt – for lige at
tage bestik af behovet, forklarer Pau Refsgaard, der ved siden af fritidshvervet som
cafeteriaforpagter arbejder som teknisk
tegner i et byggefirma.

Som supplement til de løbende aktiviteter
i hallen har Pau Refsgaard og Jakob Flintholm talt om at forsøge sig med nogle særarrangementer – i håb om tiltrække et nyt
og bredere publikum.
Det kunne f.eks. være i form af foredrag og
vinsmagninger. Og det kunne eksempelvis
også være i form af organiseret klubhygge
i forbindelse med vinterens Champions
League-kampe og andre store sportsbegivenheder.
- Jeg satser meget på, at cafeteriet skal
være for alle her i Houlkær-området, men
nu starter jeg lidt i det små med at genopbygge varelageret – og så må vi i øvrigt
hen ad vejen se, hvad det udvikler sig til,
lyder det forsigtigt fra den nye cafeteriaforpagter.

Pau Refsgaard håber som cafeteria-forpagter at kunne være med til at genskabe lidt af det
klubliv, han kan huske fra sin egen tid som fodboldspiller i Houlkær.
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Håndbold for begyndere
Nyt kuld af unge HIF-talenter er gået i håndboldlære hos træner Sisse Kramer
I forrige sæson kørte hun de jyske landeveje tynde i selskab med klubbens U16piger og U17-drenge.
I denne sæson er hun startet helt fra grunden med at lære en flok seks-årige piger
om tre skridts-reglen.
Sisse Kramer, 43-årig tilflytter med en
håndboldfortid i Slagelse, får i sandhed
prøvet lidt af hvert som træner i Houlkær
IFs håndboldafdeling.
Drengene, som hun trænede i fjor, har for
størstepartens vedkommende valgt at koncentrere sig om fodbolden i denne sæson,
og U16-pigeholdet er midlertidigt blevet
spredt for alle vinde, fordi cirka halvdelen
af spillerne er taget af sted på efterskole.

I den situation var der sikkert mange andre
trænere, der ville have valgt at tage et sabbatår – men ikke Sisse Kramer.
Uden at kny – og med stor entusiasme
– har hun kastet sig over den nye udfordring, som det er at indpode en flok helt
”grønne” håndboldspillere de mest elementære håndbold-kundskaber.
- Det er selvfølgelig noget helt andet –
men det er bestemt også sjovt på sin måde.
- Bl.a. får jeg lært en masse nye børnesanglege – og så har jeg også fået øjnene
op for, hvor vigtigt det er, at der er musik
til træningen.
- Det er faktisk noget af det første, pigerne
spørger om, når de møder frem tirsdag

Ni friske piger i seks års-alderen udgør det seneste håndboldkuld i Houlkær. Her er de i gang
med skudtræningen, opmuntret og instrueret af træner Sisse Kramer.
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eftermiddag: om jeg vil låse op for boldskabet, og om ikke snart, jeg sætter noget
musik på, fortæller Sisse Kramer.
Da hun oprindelig kastede sig over trænergerningen i Houlkær IF, var det som træner
for sin egen søns hold. En nærliggende
opgave for det tidligere Slagelse-talent, der
desværre allerede som 18-19-årig måtte
indstille sin egen håndboldkarriere på
grund af en alvorlig knæskade.
I dag spiller sønnen ikke længere håndbold
i Houlkær IF, men moderen er stadig aktiv
på trænerfronten. Nu som træner for U6-,
U8- og U10-pigerne, som samtidig også er
klubbens eneste hold i 2011/2012-sæsonen.
Ni lærevillige piger udgør bruttotruppen
til klubbens U6-hold, mens i alt 14 håndboldglade piger er aktive i HIFs U8/U10afdeling.
- For at alle skal kunne komme ud at spille
– og for at vi kan stille hold til de forskellige stævner i sæsonens løb – har vi været
nødt til at slå U8- og U10-holdet sammen.
Men det fungerer indtil videre også ganske
udmærket, vurderer Sisse Kramer.
I de yngste årgange afvikles turneringerne som weekend-stævner, hvor hvert
hold typisk spiller to-tre kampe pr. gang.
Normen er to-tre stævner før jul og et tilsvarende antal efter jul, og på den måde
kan det rent praktisk godt lade sig gøre at
være træner for mere end ét hold.
- Her i efteråret er der godt nok en enkelt
weekend, hvor stævnerne for U6-holdet og
U8/U10-holdene falder sammen, men så er
der da heldigvis et par forældre, der kan
træde til, nævner Sisse Kramer.
Udover forældrene har hun også i forbindelse med træningen mulighed for at
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trække på en af sine arbejdskolleger på Flyvestation Karup, Michael Høeg Andersen.
Michael Høeg Andersen, som er næsten to
meter høj, hjælper primært med at træne
U8- og U10-holdet.
- Og det er virkelig et syn for guder, når
den store mand står og instruerer de små
håndboldpiger, bemærker Sisse Kramer.
Hvor sjovt hun end synes, det er at træne
begynderholdene, så håber hun dog på, at
det i næste sæson igen vil være muligt at
samle et hold af lidt mere håndbolderfarne
piger.
- Det er i hvert fald, hvad U16-pigerne
selv har givet udtryk for: at de satser på at
starte igen, når de spillere, der i øjeblikket
er bortrejst, vender tilbage fra efterskole i
2012, bemærker Sisse Kramer.

”Numse-numse” hedder denne øvelse, som
går ud på at give bolden videre til makkeren på alle mulige mærkelige måder.
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For gamle til fodbold – ikke tale om
HIF/OGFs veteraner holder stædigt bolden rullende
– og hilser gerne nye ansigter ”Velkommen” i flokken
- Hvad ligner det at give ham sådan en
aflevering at løbe på. Han er jo ikke 70 år
længere…..
Råbet gjalder ud over den dugvåde, solbeskinnede grønsvær i Houlkær, hvor 15-20
modne herrer løber rundt og tér sig, som
om de stadig var kåde fodboldknægte i
junioralderen.

Det er ikke mange gange, Erling Nedergaard og Kaj Laustsen har pjækket fra træningen gennem de cirka 20 år, HIF/OGFs
fodboldveteraner har mødtes til søndagsbold i vintersæsonen. Kaj Laustsen (tv) er i
mellemtiden blevet 72 og er dermed i særklasse alderspræsident i flokken.

Den drilske bemærkning er møntet på flokkens alderspræsident, 72-årige Kaj Laustsen, der trods sin pensioniststatus stadig
er en af de mest ihærdige deltagere, når
fodboldmotionisterne fra Houlkær og
Overlund mødes til den ugentlige søndagstræning på banerne ved Houlkær Hallen.
Om det er sne, frost, regn eller hagl er i den
sammenhæng totalt underordnet.
Så længe nogen kan huske tilbage, er det
stort set aldrig forekommet, at vintertræningen i Houlkær er blevet aflyst, fordi
vejret har været for koldt eller vådt, eller
banerne for plørede eller tilsneede.
- Ind i mellem har det været lidt sløjt med
fremmødet de første par gange efter efterårsferien. Men det har sjældent været på
grund af vejrforholdene.
- Dem har vi efterhånden lært at affinde
os med i løbet af de cirka 20 år, vi nu har
rendt rundt og spillet vinterfodbold søndag
formiddag, bemærker Erling Nedergaard,
der med sine 60 år også er en af de mere
erfarne i flokken.
”Tordenskjolds soldater”
Længe inden der ellers var nogen, der
tænkte på fodboldsamarbejde mellem
Houlkær og Overlund, tog de lokale fodboldveteraner sagen i egen hånd og
begyndte at arrangere fællestræning i vinterhalvåret.
I starten foregik træningen på skift i de to
klubber, men ret hurtigt tog spillerne bestik
af baneforholdene – og flyttede til Houl29
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kær på permanent basis.
- Banerne i Overlund bliver hurtigt både for
plørede og for ujævne, hvorimod banerne
i Houlkær stort set altid er til at spille på.
Uanset vejrforholdene, konstaterer Kaj
Laustsen og Erling Nedergaard.
I løbet af de 20 år er der selvfølgelig sket
en vis, løbende udskiftning i spillerstaben,
men langt hen ad vejen er det ”Tordenskjolds Soldater”, der mødes hver søndag
formiddag ved Houlkær Hallen. I barnlig
forventning om, at det netop denne søndag
skal lykkes at lægge en præcis tværaflevering over 50 meter eller sætte modstanderen på halen med en genial dribling.
- Vi plejer som regel at være en 14-16 stykker til træning – og det er som sådan et
passende antal. Men derfor ville det nu alligevel være rart, hvis der fra sæson til sæson
dukkede et par nye ansigter op.
- Med alle de mange nye familier, der flyt-

ter til Houlkær/Overlund-området, kan det
vel dårligt passe, at der ikke også er et par
gamle fodboldspillere iblandt. Veteraner,
som måske nok har lagt fodboldstøvlerne
på hylden, men som stadig har mod på at
spille lidt bold på et uhøjtideligt plan.
- Er man først én gang holdt op med at
spille fodbold, er det – efter vores erfaring
– utroligt svært at komme i gang igen.
Derfor er det også bare med at hænge i –
og se at komme af sted søndag formiddag,
appellerer Erling Nedergaard.
Flasket op med klubliv
Man kunne selvfølgelig også begynde at
løbe uden bold – som så mange andre
viborgensere gør dét.
Det ville utvivlsomt minimere risikoen for
fibersprængninger, forstuvninger, ømme
achillesener og andre typiske fodboldskavanker.

Atmosfæren er uhøjtidelig, men der bliver alligevel gået til sagen, når de gamle fodbolddrenge i Houlkær/Overlund mødes til søndagstræning. Uanset vejr og vind.
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Til gengæld går man så glip af alle de små
drillerier under træningen og – ikke at forglemme - mandehørmen i 3. halvleg, hvor
dagens bedste detaljer analyseres over en øl
eller to i omklædningsrummet.
- Mange af os, der stadig render rundt og
spiller fodbold i 60-års alderen, er mere eller
mindre flasket op med det sociale samvær
i en idrætsklub – og har derfor også svært
ved at slippe det igen.
- Her i 2011 har vi på privat basis fået stablet en 60+-turnering på benene, hvor vi
på en lille fem mands-bane render rundt
og spiller mod nogle af de samme modstandere, som vi også spillede mod som
drengespillere for 50 år siden. Og til næste
år tyder meget på, at DBU tager idéen til
sig, og etablerer en officiel 60+-turnering
her i Viborg-området. På den måde kan vi

stadig som 60-årige blive ved med at spille
fodbold på lige vilkår, fremhæver Jan Mortensen, som også er en af de faste deltagere i søndagstræningen vinteren igennem.
Dårligt nok var sommerens turneringsaktivitet afsluttet, før træningen frem mod
den kommende sæson gik i gang. Allerede
9. oktober blev der første gang fløjtet op
til formiddagstræning i Houlkær, og sådan
fortsætter det så i øvrigt frem til påske.
- Derfor kan konerne heller ikke rigtig
forstå, at det skulle være nødvendigt at
holde afslutningsfest, når vi er færdige med
sommersæsonen. ”I spiller jo fodbold hele
året rundt”, argumenterer de.
- Og det har de jo i grunden ganske ret i,
noterer Erling Nedergaard med et finurligt
glimt i øjet.

I 3. halvleg bliver dagens bedste detaljer analyseret over en øl eller to i omklædningsrummet.
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Arrangementer
Sogneeftermiddag
Torsdag den 19. januar kl. 14.30 ved Christian Mejdahl, tidligere formand for folketinget.
Denne eftemiddag vil han fortælle om sit spændende liv ”Fra plovfuren til de bonede
gulve”. Man må sige, det er svært ikke at blive smittet af hans positive livssyn.

Sogneaftener
23. november kl. 19.30 Filmaften: ”Bølgen”
Filmen The Wave bygger på virkelige begivenheder, der fandt sted i Californien i 1967, hvor
en lærer på en amerikansk high school ville vise sine elever, hvad det var for mekanismer og
kræfter, der skabte nazismen. Forsøget løb løbsk, fællesskabsfølelsen blev for stærk og de,
der ikke delte fællesskabets holdninger, blev udstødt.
Filmen fremstiller med al ønskelig tydelighed, at trangen til at være en del af et stærkt fællesskab ligger i menneskets natur. Det samme gør lysten til at følge en stærk leder, og netop
de grundlæggende svagheder ved mennesket kan meget hurtigt og pludseligt udvikle sig i
en skæbnesvanger retning. Arvesynden har bidt sig fast i os...
Efter filmen er der debat.

Studiekreds
En god debat er berigende, fordi meninger mødes, og måske får man øjnene op for noget,
man ikke selv havde tænkt på. I en god diskussion får man lejlighed til at lufte sine argumenter for at finde ud af, hvad man i grunden selv mener.
Kan du nikke genkendende til det, er studiekredsen ved Houlkær kirke noget for dig. Vi
mødes en gang om måneden for at drøfte forskellige emner: Kristendom, kirkeliv, kunst,
etik, samfundsforhold mm. Rammen er kaffe, et oplæg og god tid til debat – i en åben og
fordomsfri atmosfære.
Studiekredsen mødes torsdage kl. 10 – 11.30 på følgende datoer:
1. december: Besøg af Johnny Rønved, katolik. Debat om den katolske kirke anno 2011.
2. februar: Er den historiske Jesus anderledes end den Jesus, kirken forkynder?

32

HOULKÆR KIRKE
Adventsfest
Lørdag den 26. november kl. 12.30.
Først spiser vi en lækker middag, hvor efter emnet vil dreje sig om advent m.m.
Som tidligere år kan man - senest den 18. nov kl. 12.00 - bestille en buket med stedsegrønt,
som man får med hjem denne dag.
Desuden vil nørklegruppen have udstilling og salg af dens mange kreative håndarbejder,
incl. hjemmebagte småkager.
Vi slutter af med kaffe og æbleskiver.
Dette arrangement koster 30,00 kr.

Spaghettigudstjeneste
”Spaghettigudstjeneste” er en mini-gudstjeneste tilrettelagt for børn i alderen 3-6 år. Vi
skal sammen gå på opdagelse
- i kirken. Hvad er den for et underligt hus?
- i Bibelen. Hvad er det for nogle spændende historier om Gud og os mennesker?
Vi synger, be’r, hører historier, dramatiserer og sanser.
Det skal også være hyggeligt at gå i kirke! Derfor spiser vi sammen efter mini-gudstjenesten - 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Næste gang er 30. november kl. 17.00 v/Karsten Høgild
Vi håber på at se jer – børn, forældre, søskende og bedsteforældre – alle er velkomne!

Juleafslutning
Traditionen tro holder vi juleafslutning for børn i ugen op til jul. Vi synger julesalmer og
hører juleevangeliet – fortalt og dramatiseret i børnehøjde.
Arrangementerne er aldersopdelte:
Tirsdag d. 20/12 kl. 9.30 3-6 år
Torsdag d. 22/12 kl. 9.30 0-3 år og kl. 10.15 3-6 år.
Vi håber på at se jer – børn, forældre, søskende og bedsteforældre - alle er velkomne!
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Julehjælp
Også i år bliver det muligt at søge julehjælp
i Houlkær Kirke. Vi arbejder med forskellige
muligheder og er desværre ikke klar over,
hvad vi har at gøre med endnu – men det
bliver vi inden december!
Julehjælp er et særligt tilbud til dårligt stillede familier MED børn.
Fra 1. til og med 8. dec. vil man kunne
hente et ansøgningsskema på kordegnekontoret tirsdag til fredag mellem 10.00
og 13.00. Her vil det fremgå, hvilken type
hjælp, der kan blive tale om.
Med venlig hilsen
Præsterne

Nytårsaften 2011
Igen i år indbyder vi til hyggeligt samvær i Houlkær Kirke nytårsaften.
Vi samles kl.19.00 og spiser sammen. I aftenens løb er der almindeligt hyggeligt samvær. Vi
vil også synge sammen, høre historie, quizze og spille pakkespil.
Aftenen slutter med gudstjeneste i kirken kl. 23.00 – Alle er meget velkomne til at deltage i
gudstjenesten – altså også dem, der ikke har deltaget i aftenens øvrige arrangement.
Deltagelse i spisning og underholdning koster 60,00 kr. per person + en lille gave à ca.
10,00 kr. til pakkespillet.
Af hensyn til så vel mad som kørsel, beder vi om tilmelding. Sidste frist er onsdag d. 28. dec.
kl. 12.00 til kirkekontoret tlf. 8667 4088.
Det vil være muligt at benytte kirkebilen såvel ud som hjem.

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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inTRO
Kristendom er en vigtig del af den danske tradition. Alligevel kan være svært at forstå,
hvad kristendom går ud på. Fordomme og misforståelser kan ligge i vejen for at finde ind
til troens virkelighed.
inTRO er et samarbejde mellem Viborg domsogn og Houlkær sogn. Sammen vil vi tilbyde et
praktisk grundkursus i kristendom for voksne. Vi vil skabe et rum, hvor man åbent kan stille
spørgsmål og søge efter svar.
Vi mødes i Domkirken til et kort oplæg ved en præst eller sognemedhjælper. Oplæggene vil
formidle viden om kristendommen, men sammen kan vi også dele trosmæssige erfaringer.
Der er i 2012 indtil videre planlagt tre aftener – onsdage kl. 19.30-21.00 i Viborg Domkirke.
Kommende datoer: 8. februar - 29. februar - 21. marts

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 19. februar kl. 10.30
En gudstjeneste for store og små.
Børnene må meget gerne møde udklædte i kirken.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i kælderen.
Der er også fastelavnsboller, sodavand og kaffe.
Vel mødt!

Åben familie
Mødes hver anden fredag mellem kl. 18.30 og 21.30 til fælles spisning og hyggeligt samvær.
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og de næste gange vil
det foregå den 26. november 2011.

De følgende datoer er 16. december, 31. december, 20. januar, 3. februar og 11 februar.
Hvis man vil køre med kirkebussen til og fra Houlkær Kirke, så husk tilmelding til sognemedhjælper Tove Kallestrups telefon: 20 86 11 58 senest på selve dagen inden kl. 12.00
Prisen for aftens mad er kr. 30,35
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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 mv., 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.

Houlkær Kirkes tilbud til de helt små,
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., ja,
mange forskellige måder hvorpå babyernes sanser bliver stimuleret.
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt:
Sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 2086 1158, mail: tove@houlkaerkirke.dk.

Fællesarrangement mellem byens kirker
Søndag den 22. januar 2012 kl. 16.00
”Århundredets Rose” fortælles af Pia Rosenbaum i Sortebrødre Kirke. Monologen
er som et stød i hjertekulen og handler om en stærk jødisk kvinde og en ”overlever”. Kvinden genoplever det sidste århundredets rædsler – fra grogromerne i
Ukraine, fra nazisternes overgreb mod jøderne til flugten til det forjættede land,
først Palæstina derefter U.S.A. Stykket ender i den mellemøstlige krises dilemma:
Hvem har retten til Israel?
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Koncerter og musikgudstjenester
lørdag den 26. november kl. 16.00
Adventskoncert med Viborg Musikskoles
strygerensemble under ledelse af Anna
Binkova.
Musik af bl.a. Händel, Bach og Telemann.

lørdag den 21. januar kl. 16.00
10-års-jubilæums-gospelkoncert
med Hans Christian Jochimsen, Lydiah
Wairimu og 160 opvakte sangere i Houlkær
Gospelkor 2012.

søndag den 4. december kl. 10.30
”De 9 læsninger”.
Unge og ældre fra menigheden læser,
Houlkær Kirkes Børnekor, Pigekor og Voksenkor synger under ledelse af Jens Chr.
Hansen og akkompagneret af Signe Buch
Ladehoff.
Sognepræst Karsten Høgild er liturg.

Søndag den 5. februar kl. 10.30
Spillemandsmesse til Kyndelmisse.
Et spillemandsorkester under ledelse af
Jens Chr. Hansen, Houlkær Kirkes Pigekor, Børnekor og Voksenkor samt Viborg
Koret opfører Spillemandsmessen, som har
tekster af Holger Lissner. Musikken er af
Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer
og tager udgangspunkt i dansk traditionel
dansemusik.
Sognepræst Karsten Høgild er liturg.

onsdag den 14. december kl. 19.30
Julekoncert med Viborg Concert Band
under ledelse af John Leth og Viborg Koret
under ledelse af Jens Chr. Hansen.
mandag den 19. december kl. 17.00
Syng julen ind.
Houlkær Kirkes Børnekor, Pigekor og Voksenkor og en syngende forsamling.
Jens Chr. Hansen, korledelse, orgel og
klaver.

Lørdag den 10. marts kl. 16.00
Cantores Wibergis er et lille kor af rutinerede sangere, som ledes af tidligere
domorganist Asger Pedersen. Koret synger
bl.a. mange af Asger Pedersens egne kompositioner.
Ved koncerten spilles desuden afvekslende
orgelmusik.

lørdag den 7. januar kl. 15.00
Nytårskoncert.
Jens Krogsgaard, tenor ved Den jyske Opera,
synger bl.a. danske og neapolitanske sange
samt en buket humørfyldte sange fra det
populære repertoire, akkompagneret af
Jens Chr. Hansen.
Menighedsrådet er vært ved et lille glas
champagne og et stykke kransekage.
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Houlkær Gospel 2012
Lørdag den 21. januar kl. 10-17
”Syng livsglæden frem”
Den kendte gospeldirigent Hans Christian Jochimsen kommer igen til Houlkær Kirke
som instruktør til den traditionelle gospel workshop i januar. Houlkær Gospel har 10-års
jubilæum og finder sted for 11. gang.
Denne gang medvirker gospelsangeren Lydiah Wairimu, som er født i Kenya og er
uddannet på musikkonservatoriet i Nairobi. Lydiah deltager i slutningen af workshoppen og til den afsluttende offentlige koncert.
Alle kan deltage i lighed med tidligere år. Arrangørerne opfordrer endnu flere mandlige
sangere til at deltage med henblik på endnu bedre klanglig balance i koret.
Enhedspris for deltagelse inkl. en let varieret frokost (også for vegetarer) og eftermiddagskaffe/the og kage er 150 kr.
Tilmelding sker via e-mail til ecjo@km.dk med angivelse af navn(e) og antal tilmeldte
eller ved henvendelse på kirkekontoret senest onsdag d. 4. januar kl. 12.00.
Vel mødt!
Houlkær menighedsråd.

Litteraturaften
Onsdag den 1. Februar 2012 kl. 19.30 er der en aften med et foredrag af Flemming Kloster
Poulsen, hvor han fortæller om Ida Jessens ”Hvium-romaner” som består af tre bøger ”Den,
der lyver”, 2001, “Det første jeg tænker på” 2006, og “Børnene” 2009.
Bøgerne foregår nord for Viborg i den fiktive by Hvium i nutidens Danmark. Med stor
indsigt og psykologisk realisme fortæller Ida Jessen om en række menneskers arbejdsliv,
ægteskaber og skilsmisser, voksnes ansvar for børn, naboskaber og landsbysladder.
Gennem deres sorger og glæder, deres skyld og håb, prøver jeg at belyse det moderne menneskes eksistentielle valg og etiske dilemmaer.
Flemming Kloster Poulsen er cand. teol., sognepræst Sct. Mortens Kirke, Randers. Foredragsvirksomhed om litteratur, etik og eksistens.
Litteraturaftenen er arrangeret i samarbejde med Houlkær Bibliotek.
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Gudstjenester
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November

Januar

December

Søndag den 15. januar kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 27. november kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 8. januar kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 4. december kl. 10.30
”De 9 læsninger”
Karsten Høgild

Søndag den 22. januar kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 11. december kl. 10.30
Karsten Høgild og Heidi Preem

Søndag den 29. januar kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 18. december kl. 10.30
Karsten Høgild

Februar

Lørdag den 24. december – Juleaften
Kl. 13.30 – Lotte Martin Jensen
Kl. 14.45 – Karsten Høgild
Kl. 16.00 – Karsten Høgild
Søndag den 25. december kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 5. februar kl. 10.30
Karsten Høgild – Spillemandsmesse
Søndag den 12. februar kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Søndag den 19. februar kl. 10.30
Lotte Martin Jensen
Familiegudstjeneste - Fastelavn

Mandag den 26. december kl. 10.30
Karsten Høgild
Lørdag den 31. december
Nytårsaften kl. 23.00
Lotte Martin Jensen
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DET SKER...
22/11 kl. 17-20
23/11 kl. 19.30
25/11 kl. 16.00
26/11 kl. 12.30
26/11 kl. 18-23.30
26/11 kl. 16.00
27/11 kl. 11-15
30/11 kl. 17.00
01/12 kl. 10.00
2/12		
3/12 		
4/12 		
04/12 kl. 10.00
14/12 kl. 19.30
19/12 kl. 17.00
20/12 kl. 09.30
22/12 kl. 09.30
22/12 kl. 10.15
31/12 kl. 19.00
07/01 kl. 15.00
19/01 kl. 14.30
21/1 kl. 10-13
21/01 kl. 16.00
30/1 kl. 19.30-22
01/02 kl. 19.30
02/02 kl. 10.00
05/02 kl. 10.30

Workshop vedr. Naturpark Øst for Paradis. Houlkærskolen.
Sogneaften– Filmaften med filmen ”Bølgen”.
Juletræet tændes på Houlkær Torv.
Adventsfest – Spisning, Adventsstemning med udstilling.
Go'Nat Idræt. Houlkær Hallen
Adventskoncert med Viborg Musikskoles strygerensemble
Julemarked. Aktivitetshuset v. Kirken.
Spaghettigudstjeneste
Studiekreds – Debat om den katolske kirke anno 2011
Nisse Cup. Houlkær Hallen. Arr. Houlkær IF
Nisse Cup. Houlkær Hallen. Arr. Houlkær IF
Nisse Cup. Houlkær Hallen. Arr. Houlkær IF
Musikgudstjeneste ”De 9 læsninger”. Kirkens kor deltager.
Julekoncert med Viborg Concert Band og Viborg Koret
Syng julen ind – Kirkens tre kor medvirker
Juleafslutning for børn mellem 3 og 6 år og deres familier
Juleafslutning for børn mellem 3 og 6 år og deres familier
Juleafslutning for børn mellem 0 og 3 år og deres familier
Hyggeligt samvær med spisning, historielæsning mv.
Nytårskoncert – Jens Krogsgaard synger.
Sogneeftermiddag – Christian Mejdahl fortæller om sit liv.
Åbent hus - især for efterskoleelever. Viborg Gymnasium og HF
Gospelkoncert med Hans Chr. Jochimsen og Lydiah Wairimu
Åbent hus for kommende elever og forældre. Viborg Gymnasium og HF.
Litteraturaften ved Flemming Kloster Poulsen
Studiekreds – Forkyndelsen om Jesus
Spillemandsmesse til Kyndelmisse

Babysalmesang i Houlkær Kirke:
24/11, 5/12, 12/12, 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2 Kl. 10.15
Åben Familie i Houlkær Kirke:
26/11, 16/12, 20/1, 3/2 og 11/2. Kl. 18.30
Kirkesang og bevægelse for småbørn i Houlkær Kirke:
28/11, 1/12, 8/12, 15/12, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2 og 9/2. Kl. 10.00
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