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AKTUELT I OMRÅDET

Der var en periode i foråret, hvor redak-
tionen dårligt kunne nå at få ét blad fra 
hånden, før en ny deadline truede. 
Til gengæld er der nu gået cirka tre måne-
der, siden det seneste nummer af Houlkær 
Nyt dumpede ind ad de lokale brevspræk-
ker.
Set udefra kan det måske godt ligne en 
temmelig besynderlig udgivelses-strategi. 
Ikke desto mindre har Initiativgruppen 
og Houlkær Nyt-redaktionen efter moden 
overvejelse besluttet at fastholde den 
”skæve” udgivelsesrytme, så der også i 2009 
udkommer fire numre før sommerferien og 
”kun” to i årets sidste fem måneder.
Vurderingen er, at bladet på den måde 
bedst afspejler ”årets gang” i Houlkær. Her-
under ikke mindst Houlkær Festuge, som 

Skæv udgivelsesrytme 
giver god mening

Også i 2009 vil Houlkær Nyt udkomme med ujævne intervaller  

redaktionen naturligvis gerne vil rapportere 
fra, mens festuge-aktiviteterne endnu står 
så nogenlunde klart prentet i lokalbefolk-
ningens erindring. 
Vi håber i redaktionen, at læserne har 
forståelse for dette ønske om at vægte 
aktualitet højere end en regelmæssig udgi-
velsesfrekvens - og kan i samme åndedrag 
ikke dy os for at gøre en smule reklame 
for www.houlkaerportalen.dk, som løbende 
bliver holdt opdateret med lokale nyheder 
og servicestof. Også i de perioder, hvor 
Houlkær Nyt ikke udkommer.
Næste nummer vil – som det fremgår af 
oversigten på side 3 – være på gaden i 
midten af februar. 

Redaktionen ønsker læserne ”God Jul” – og på gensyn i 2009….
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Initiativgruppen Houlkær var også med 
blandt de bydele/landsbyer, der deltog i 
kapløbet om at blive årets lokalområde 
2008.

Begrundelsen var, at der er lang tradition 
for et demokratisk forum i Houlkær, der 
varetager områdets interesser. Dette forum 
startede for over 20 år siden i skikkelse af 
Houlkærgruppen og førte til bl.a. etable-
ringen af Houlkærhallen og børnehaven 
Hedely med tilhørende forsamlingshus. 
Senere opstod Houlkær Nyt, der i dag er 
én af Initiativgruppen Houlkærs væsent-
ligste aktiviteter. Houlkær Nyt blev senere 
relanceret med Houlkær Idrætsforening, 
Houlkærskolen, Houlkær Kirke og Bolig-
selskabet Viborg, som faste støtter ud over 
mange grundejerforeninger, skoler og insti-
tutioner i området.

I dag arbejder Initiativgruppen Houlkær 
på at være områdets talerør for interesser 
i forhold til kommune og andre offentlige 
myndigheder, f.eks. om trafik og grønne 
områder. Dette søges bl.a. opnået gennem 
Houlkær Nyt og Houlkærportalen

Én af mærkesagerne er at arbejde for  
fremme af selvforvaltning i lokalområdet. 
Vi ser store perspektiver i at opgavers løs-
ning prioriteres lokalt. 

Initiativgruppen Houlkær var med i 
kapløbet om årets lokalområde

Disse vigtige opgaver var ikke blandt dem, 
som Demokratiudvalget fandt værdige til 
at nominere i år. Vi håber meget, at de kva-
liteter, der ligger i Houlkærområdet, kunne 
opnå påskønnelse på et senere tidspunkt.

Uanset tema har vi et væld af ideer, der er 
klar til at blive ført ud i livet.

På vegne af Initiativgruppen Houlkær
Carsten Marcussen
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En streamer i bagruden med teksten ”I 
Houlkær kører vi ikke råddent”. Eller måske 
bare en lille grøn mærkat, der signalerer, at 
man som Houlkær-borger – moralsk – har 
forpligtet sig til at opføre sig ordentligt i 
trafikken.
Det kunne måske gå hen at blive det kon-
krete resultat af den tre timers-seance, som 
Initiativgruppen Houlkær sidst i september 
inviterede til under overskriften ”Trafik og 

Grunden lagt til lokal trafik-kampagne
Overlæge foreslår, at Houlkær går forrest i kampen for bedre trafik-moral

sikkerhed i Asmild, Overlund og Houlkær”.
Ideen blev luftet af overlæge Steffen Skov, 
der som leder af skadestuen på Viborg Syge-
hus – næsten dagligt – ser triste eksempler 
på, at bilisterne i Viborg og omegn ikke 
altid opfører sig hensigtsmæssigt i trafik-
ken.
- På skadestuen i Viborg modtager vi årligt 
over 300 traumekald – d.v.s. vi behandler 
ulykkesofre, der er så alvorligt kvæstede, at 
det er nødvendigt at køre hele skadestue-
beredskabet i stilling, som man kender det 
fra amerikanske film.
- I forhold til områdets størrelse er det – 
statistisk set – et alt for højt tal, og dét 
siger i mine øjne noget om, at Viborg er et 
sort hul på trafikområdet, og at bilisterne 
på Viborg-egnen kører mere tåbeligt og 
hensynsløst end gennemsnittet.
- Derfor var det måske en god idé, at I f.eks. 
her i Houlkær-området forpligtede jer til et 
fælles trafikkodeks – og begyndte at køre 
med grønne bagrudestreamere i bagruden. 
Som et synligt udtryk for, at I er politisk 
bevidste trafikanter, lød opfordringen fra 
Steffen Skov.

Farten dræber
Hans forslag faldt umiddelbart i god jord 
hos både Henning Bruun-Schmidt og Ole 
Birch fra Initiativgruppen Houlkær – og 
dét faldt i øvrigt også ganske godt i tråd 
med anbefalingerne fra en anden af dagens 
oplægsholdere, trafikforsker Harry Lahr-
mann fra Aalborg Universitet.
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- Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor flinke 
bilisterne er til at overholde hastigheds-
grænserne i netop jeres område, men 
generelt kan jeg sige, at det er farten, der 
dræber. Det viser al trafikforskning, og 
derfor vil det da helt klart være et positivt 
signal, hvis I f.eks. i Houlkær iværksætter 
en kampagne under slogan’et ”Houlkær 
sætter farten ned”.
- Samtidig kunne det måske være en god 
ide med løbende hastighedskontroller på 
Houlkærvej, så bilisterne kan få et finger-
peg om, hvordan det nu også går med at 
overholde fartgrænserne. Hastighedskon-
trollen kan udføres ganske simpelt ved 
hjælp af et spejl, et stopur og et målebånd, 
så for den sags skyld kunne det fint være 

en opgave for en skoleklasse, foreslog Harry 
Lahrmann.
Ideen affødte straks et konkret spørgs-
mål til formiddagens sidste paneldeltager, 
civilingeniør Thorkild Vestergaard, Viborg 
Kommune.
Han blev spurgt om, hvordan kommunen 
monstro vil forholde sig til, at der i Houl-
kær bliver opsat skilte, så bilisterne løbende 
bliver holdt orienteret om deres egne – og 
medtrafikanternes – gennemsnitshastighe-
der.
- Generelt er vi tilbageholdende med at 
give tilladelse til alt for mange skilte, men 
som led i en forsøgsordning vil jeg umid-
delbart tro, at man nok ville kunne få lov til 
at sætte sådan et skilt op, vurderede han.

Knap en snes Houlkær-, Overlund- og Asmild-borgere lyttede på, da trafikforsker Harry 
Lahrmann på Viborg Gymnasium og HF holdt oplæg om trafiksikkerhed, tryghed og øko-
nomi.  
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I skudlinjen
Som kommunens enlige repræsentant på 
mødet var Thorkild Vestergaard – som 
udgangspunkt - sat på lidt af en uriaspost. 
Uanset hvor påtrængende behovet kan 
forekomme i lokalområdet, er den øko-
nomiske situation i kommunens vej- og 
parkafdeling i øjeblikket så tilspidset, ”at 
der ikke er råd til at klippe så meget som 
en gren mere i indeværende budgetår”. Og 
heller ikke når det gælder vejene og stierne, 
er der – her og nu – lagt op til yderligere 
kommunale investeringer ”øst for søerne”. 
Bortset naturligvis fra etableringen af den 
nye, tosporede rundkørsel i krydset Rander-
svej/Houlkærvej/Tapdrupvej. Et anlægsar-
bejde, som vil komme til at strække sig helt 
frem til sommeren 2009.
En omfartsvej øst om Bruunshaab, som vil 
gøre det lettere for befolkningen ”øst for 
søerne” at komme til Rindsholm og derfra 
videre mod Århus, har således fortsat lange 
udsigter. Men projektet er dog langsomt 
ved at vinde indpas i den kommunale lang-
tidsplanlægning. Om end der er tale om et 
kompliceret – og dyrt – anlægsprojekt, der 
både bringer kommunen i konflikt med 
Nørre Aa og en række fredede fortidsmin-
der.
- Skal jeg komme med et bud i dag, er 
mit skøn, at der sandsynligvis vil gå 10-15 
år endnu, før sådan en omfartsvej bliver 
bygget, vurderede Thorkild Vestergaard.

Kommunens største stinet
Også når det gælder stinettet ”øst for 
søerne”, har kommunen noteret sig, at det 
ikke skorter på ønsker fra lokalbefolknin-
gen.
- Men allerede i dag er stinettet i Houlkær-
Overlund-området det største og mest vel-
udbyggede i hele kommunen.
- Derfor skal I nok heller ikke regne med at 
komme til at stå allerforrest i køen, når der 
skal anlægges nye stier. Der er andre steder, 
det kniber mere, erklærede Thorkild Vester-
gaard – og blev til dels bakket op af sin 
gamle studiekammerat, Harry Lahrmann.
- Overordnet set kan I være glade for, at 
I bor i et område, hvor der fra starten er 
tænkt på at adskille bløde og hårde trafi-
kanter. Alle undersøgelser viser, at differen-
tiering af trafikken giver færre uheld, lød 
hans opmuntrende melding til de små 20 
Houlkær-, Asmild- og Overlund-borgere, 
der havde fundet vej til formiddagsarran-
gementet på Viborg Gymnasium og HF.
Arrangørerne fra Initiativgruppen Houlkær 
havde naturligvis på forhånd håbet på et 
endnu større fremmøde, men det var dog 
langtfra nogen nedslået Stig Jensen, der 
efter arrangementet gjorde status.
- Mødet var præget af stor spørgelyst – 
og de, der kom, fik virkelig noget med sig 
hjem. Når det først rygtes i lokalområdet, 
kommer der forhåbentlig flere næste gang, 
vi forsøger os med et tilsvarende arrange-
ment.
- Personligt er jeg godt tilfreds med forlø-
bet, erklærer han.
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Er der grund til at 
frygte kriminalitet 

som almindelig borger?
Initiativgruppen Houlkær sætter fokus på emnet

Torsdag d. 22. januar  
kl. 15.00 i Houlkær Kirke

Fhv. Politimester LARS RAND JENSEN indleder mødet med 
et foredrag, hvorefter der er lejlighed til at stille spørgsmål.
I forbindelse med mødet vil der blive orienteret om den 
kriminalpræventive indsats i Houlkærområdet.

Lars Rand Jensen har været politimester gennem mange år.
Han har været meget aktiv i Det kriminalpræventive Råd og
ofte gjort sig gældende i den offentlige debat.
Han er en meget spændende foredragsholder, med en meget
humoristisk tilgang til det emne, han holder foredrag om.

Der kan købes kaffe og brød.

Arrangementet henvender sig mest til ældre, men alle kan 
have udbytte af at deltage i arrangementet.
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Hvor kan man efterhånden få serveret et 
ordentligt måltid mad til den rørende pris 
af bare 30 kroner?
Det kan man i Houlkær Hallen. Indtil videre 
i hvert fald.
Siden starten af september har hallens 
cafeteria tilbudt fællesspisning hver tors-
dag aften, og forpagter Susanne Johansen 
er foreløbig indstillet på at give forsøget en 
chance en måneds tid endnu. 
Samtidig lægger hun dog ikke skjul på, 
at antallet af middagsgæster helst skal 
udvikle sig positivt i løbet af julemåneden, 
hvis udbyttet i længden skal stå mål med 
anstrengelserne.
- Den allerførste gang var vi 55. Siden har 
deltagerantallet ligget og svinget mellem 
25 og 50, men for at det hele kan løbe 
fornuftigt rundt, skal vi gerne op på 35-40 
deltagere i gennemsnit. Arbejdet er jo stort 
set det samme, om du skal lave mad til 
20 – eller til 50, påpeger Susanne Johan-
sen, som sammen med sin mand, halbe-
styrer Tom Johansen, har stået for driften 
af Houlkær Hallens cafeteria siden august 
2007.
Fællesspisningen torsdag aften er pri-
mært rettet mod idrætsforeningens ung-
domsmedlemmer – og deres forældre. 
Ikke bare kan de nu slippe for at stresse 
hjem til kødgryderne efter træningen. De 
har også mulighed for – under uforplig-
tende former - at møde andre HIF’ere og 

Fællesspisning i hallen 
– en tradition, eller hva’

De kommende uger bliver afgørende for, om initiativet bider sig fast

HIF-sympatisører på tværs af årgange og 
idrætsgrene.
- Et af formålene med fællesspisningen er 
jo i høj grad også at være med til at styrke 
klublivet i idrætsforeningen. 

Cafeteriaforpagter Susanne Johansen håber 
stadig, at fællesspisningen i hallen torsdag 
aften kan udvikle sig til en fast Houlkær-
tradition. Her er hun i færd med at servere 
dagens ret ultimo oktober: Medisterpølse 
med kartofler og brun sovs/stuvet hvidkål.
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- Men jeg kunne da også godt forestille 
mig, at der ville være nogle af områdets 
pensionister, der kunne have fornøjelse af 
at deltage i fællesspisningen – og se på, 
at de unge spiller fodbold inde i hallen, 
nævner Susanne Johansen.
Eneste betingelse for at deltage i fælles-
spisningen er, at man forhåndstilmelder sig 
på den seddel, der er hængt op i cafeteriet. 

Side om side med en liste over de kom-
mende torsdags-menuer. 
Typisk er der tale om traditionel dansk mad 
á la medisterpølse, frikadeller og boller i 
karry. 
Til alle retter serveres der brød og salat.
- Og skulle der være nogle af de yngste, 
som ikke bryder sig om dagens menu, så er 
der også mulighed for at bestille en portion 
pølsemix, understreger Susanne Johansen. 

Med godt 500 tilskuere samlet omkring 
bokseringen fik Houlkær Hallen en fin 
debut som boksearena, da den lokale bok-
seklub, VAK, i februar for første gang for-
søgte sig med at arrangere boksestævne 
”øst for søerne”.
Af samme grund har Viborg Atlet Klub 
besluttet sig for at gentage succes’en og 
binde an med et nyt boksestævne i Houl-
kær. Nærmere bestemt fredag 23. januar.
- Vores første stævne i Houlkær forløb 
supergodt. Omklædningsfaciliteterne er 
fine, og publikumsinteressen viste sig hel-
digvis også at være til stede. Selv om stæv-
net i februar desværre  faldt sammen med 
starten af vinterferien. 
- Denne gang har vi bevidst valgt at rykke 
stævnet et par uger frem for ikke at komme 
i karambolage med boksernes og publikums 
ferieplaner. På den måde håber vi, at vi 

Atter boksning i Houlkær Hallen
VAK følger op på lovende debut – og er klar med nyt stævne 23. januar

måske i denne omgang kan trække endnu 
flere tilskuere til boksning i Houlkær, siger 
VAK-formand Michael D. Jensen, der selv 
har adresse på Hedevænget.
Programmet for stævnet i januar ligger 
endnu ikke helt fast, men hvis det går, som 
stævnearrangørerne fra VAK i øjeblikket 
arbejder på, bliver der tale om en dansk-
tjekkisk affære. 
I alt satser Viborg Atlet Klub på at kunne 
sende seks-syv af klubbens egne boksere i 
kamp ved stævnet i Houlkær. Heriblandt 
naturligvis det lokale boksetalent, Seba-
stian Jensen, som pt. er den eneste kamp-
bokser fra lokalområdet. 
Foruden kampene med VAK-deltagelse 
håber arrangørerne at få stablet yderligere 
tre-fire kampe på benene, således at stæv-
net 23. januar i alt kommer til at byde på 
en halv snes kampe. 
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Man kan vanskeligt hævde, at det siddende 
menighedsråd i Houlkær ikke har gjort en 
behjertet indsats for at engagere sognebør-
nene aktivt i efterårets menighedsrådsvalg.
”Vi har brug for dig, NU! Ung som ældre”, 
lød således den direkte appel i maj-num-
meret af Houlkær Nyt – men åbenbart 
uden, at budskabet trængte ind sådan lige 
med det første…..
I hvert fald var fremmødet alt andet end 
opløftende, da datoen i september oprandt 
for det orienterende møde forud for menig-
hedsrådsvalget 2008.
Ud af de i alt ni pladser i det nye menig-
hedsråd lykkedes det kun at få de fem 
besat i forbindelse med selve opstillings-
mødet, men takket være et ihærdigt stykke 
opsøgende arbejde i de følgende uger, blev 
kandidatlisten gradvist suppleret med yder-
ligere fire kandidater, så det nu er et fuld-
talligt menighedsråd, der står på tærsklen 
til en ny valgperiode.
- Selvfølgelig havde vi da gerne set, at der 
havde været større folkelig interesse for at 
tage del i menighedsrådsarbejdet, men når 
det er sagt, synes jeg i grunden ikke, pro-
cessen i år har været så meget anderledes 
end for fire år siden.
- Tendensen går klart i retning af, at folk 
bliver mere og mere projektorienterede. De 
vil som udgangspunkt hellere binde sig til 
en konkret, praktisk weekend-opgave, end 
de vil forpligte sig for en hel valgperiode.

Nyt menighedsråd med fire nye 
og fem ”veteraner”

Kandidaterne stod ikke ligefrem i kø, men det lykkedes til sidst at finde ni  

- Derfor har vi også været nødt til at hen-
vende os direkte til nogle af dem, som, 
vi ved, har interesse for det kirkelige liv i 
sognet, men så viser det sig heldigvis også, 
at det er muligt at få pladserne i menig-
hedsrådet besat.
- Sværere er det trods alt heller ikke, kon-
staterer menighedsrådsformand, Carsten 
Marcussen, nøgternt. 
Han fortsætter selv i menighedsrådet i 
endnu en periode. Det samme gør Ingrid 
Malmgren, Anne Mette Boje, Anna Maria 
Kolding og Henning Jensen, hvorimod 
Anne Verner Hansen, Anders Bitsch, Erik 
Hansen og Villy Vigsø alle er nye i menig-
hedsråds-sammenhæng.
Mens det ”gamle” menighedsråd i løbet af 
sin embedsperiode nåede at ansætte en ny 
præst og hele to nye organister, står det 
nye menighedsråd ikke umiddelbart over 
for at skulle træffe større beslutninger i 
personale-spørgsmål.
Alligevel kommer det ingenlunde til at 
skorte på arbejdsopgaver i det nye menig-
hedsråd, forsikrer Carsten Marcussen.
- Ni personer er bestemt ikke for mange 
med de udvalgsposter, der skal besæt-
tes, og de mange arbejdsopgaver, der skal 
løses. Noget af det nye i den kommende 
valgperiode bliver, at menighedsrådet nu 
også formelt får ansvar for det kirkelige liv 
i sognet – og de aktiviteter, der knytter sig 
dertil. Og dertil kommer så naturligvis øko-
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Orientalsk miljø i arkaden 
ved biblioteket

Etnisk bazar bød bl. a. på eventyr, eksotisk mad og tværkulturel fotoudstilling 

Røgelsesduft i luften. Somalisk inspire-
ret kardemommekaffe. Bagværk fra fjerne 
egne som Caribien og Marokko. Eventyr 
og musik fra Aserbadjan og hjemmelavede, 
stærke snacks fra Sri Lanka.
Indtryk fra snart sagt hele verden var samlet 
på ganske få kvadratmeter, da Boligselska-
bet Viborg en blæsende og regnfuld lørdag 
i november inviterede til ”Etnisk bazar” i 
arkaden ved Houlkær Bibliotek. 
Hvordan ideen om bazaren egentlig opstod, 
fortaber sig lidt i det uvisse.
- Men bazaren falder fint i tråd med vore 
øvrige, multikulturelle projekter: ”Projekt 
Firkløver” og ”Projekt Springbrættet”.
- Ved for en dag at skabe et orientalsk 
miljø i Houlkær-centeret, vil vi gerne være 
med til at synliggøre den kulturelle rigdom, 
der vitterligt findes i Houlkær-området – 
og forhåbentlig bidrage til, at beboerne 

i lokalområdet kommer til at opfatte det 
flerkulturelle som noget spændende og 
positivt – frem for det modsatte, forklarer 
beboerrådgiver Tonie Holmberg.
I løbet af de fire timer, arrangemen-
tet varede, kunne bazargæsterne bl. a. 
høre den aserbadjanske historiefortæller 
Möhsen Amini fortælle eventyr og spille 
musik fra sit hjemland. Eventyrforfatteren 
H. C. Andersen i skikkelse af Preben Iversen 
kiggede forbi og genfortalte eventyret om 
”Fyrtøjet”. Den etniske købmand i Jernba-
negade var repræsenteret med et skønsomt 
udvalg af eksotiske krydderier og fristelser 
til ”den søde tand”. Og sidst - men ikke 
mindst – var der fernisering på fotoudstil-
lingen ”Mit Houlkær”.
Fire familier i lokalområdet – en dansk, en 
tamilsk, en afghansk og en somalisk - har 
hver især fået udleveret et engangska-

nomien, administrationen og opsynet med 
kirkens bygninger, fremhæver menigheds-
rådsformanden.
En af de arbejdsopgaver, der ligger først for, 
bliver at få realiseret et længe næret ønske 
om et højttaleranlæg i Houlkær Kirke. Øko-
nomisk er der tale om et projekt i 100.000 
kroners klassen, som Carsten Marcussen 
forventer vil nyde fremme inden for over-
skuelig fremtid.
- Et højttaleranlæg vil indebære en mar-
kant forbedring af lydforholdene i de situa-

tioner, hvor vi er mange mennesker i kirken, 
påpeger han.

Se billedet af det nye menighedsråd - og 
læs hvordan de forskellige poster i menig-
hedsrådet er blevet fordelt på www.houlka-
erportalen.dk

Og sidst - men ikke mindst - var der ferni-
sering på fotoudstillingen "Mit Houlkær", 
som vil kunne ses i arkaden hele julemå-
neden.
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mera med 27 billeder i. Opgaven lød på – i 
løbet af 14 dage – at forevige de aspekter 
af dagliglivet i Houlkær, som familierne 
sætter allermest pris på. Og resultatet er 
blevet en lille plancheudstilling, som bedre 
end mange ord illustrerer, at vi i Houlkær 
måske slet ikke er så forskellige endda. Selv 
om vi har varierende hudfarve og er af for-
skellig etnisk oprindelse.
- Ikke alle billederne er desværre blevet lige 
vellykkede, men tilsammen tegner de alli-
gevel et interessant billede af, hvad vi hver 
især skønner på i lokalområdet. Og uanset 
nationalitet viser det sig at være mange af 
de samme ting: Fredagshygge i sofaen med 
weekendslik fra Houlkærkiosken. Koloniha-
ven, yndlingsbænken og den lille grønne 
plet uden for vinduerne. Potteplanerne i 
vindueskarmen. Børnehaven – og ikke at 
forglemme: den nye bagerforretning. Den 
er stort set med på alle familiernes Houl-
kær-billeder, konstaterer Lise Reinholdt, der 
er tilknyttet beboerrådgivningen i Houlkær 
som projektmedarbejder. 

Lise Reinholdt fortalte eventyr, så hendes 
unge tilhørere sad med øjnene på stilke. 

Omkring et par hundrede nysgerrige nåede 
at kigge indenfor i den etniske bazar – 
mellem ærinderne på biblioteket og i 
Superbrugsen. 
Det betragter arrangørerne som en tilfreds-
stillende start på noget, der meget vel 
kunne udvikle sig til en årligt tilbageven-
dende Houlkær-tradition. 
- Vi havde på forhånd drømt om lidt bedre 
vejr, men bortset fra dét kunne vi da sag-
tens finde på at binde an med et nyt bazar-
arrangement en anden gang. Måske endda 
i en endnu større målestok, lyder det fra en 
tilfreds Tonie Holmberg.

Den etniske købmand i Jernbanegade havde 
i dagens anledning taget en del af sit vare-
lager med til Houlkær – og det blev med 
interesse studeret af kunderne i bazaren.

Eksotisk bagværk, tamilske snacks - og 
dertil en kop kardemommekaffe. Bazargæ-
sterne blev lokket med mange spændende 
smagsindtryk.
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Læs mere om jule-arrangementet i Houlkær-centeret - 
og se billeder fra begivenheden - på www.houlkaerportalen.dk

JULETRÆET TÆNDES 
PÅ HOULKÆR TORV

FREDAG D. 28. NOVEMBER 2008 KL. 16.00
- De forretningsdrivende på torvet byder på

 Gløgg, saft & æbleskiver både voksne og børn.

Juletræet er sponseret af: 
Superbrugsen Houlkær, Superkiosken Houlkær, Houlkærsalonen, Houlkær Bageri,

Houlkær Centerets Pizzeria, Houlkær Kirke, Houlkær Bibliotek og Boligselskabet Viborg.
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Julemarked 
Søndag d. 30/11 

Kl. 12 - 16

Traditionen tro 
vil der være 
tombola, med 
mange flotte 
gevinster. 

          Kom 
til julemarked i de 
nye omgivelser. 
Der er mulighed for 
at købe mange 
spændende ting. 

Der bliver solgt gløgg,
æbleskiver, kaffe, te og 
sodavand. 

Håber vi ses i aktivitetshuset 
ved siden af kirken. 

M.v.h. afd. 12,17 og 18. 
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Fra 01.01.09 skal skolen være hjemsted 
for administrationen af 6 børnehaver og 
dagplejen i Houlkær og Overlund. Skolen 
overtager ansvaret for de administrative 
funktioner. Det pædagogiske ansvar vare-
tages af en områdeleder samt 3 medar-
bejdere. Overtagelsen af de administrative 
funktioner medfører, at skolens administra-
tion udvides med 2 deltidsmedarbejdere.
Vi skal den kommende tid indrette konto-
rer til det ”nye” personale samt planlægge 
udførelsen af de nye opgaver.

På skolen er valgt et elevråd bestående af 
en elevrådsrepræsentant fra hver klasse fra 
3.-9. årgang.
Elevrådet skal drøfte en række emner såsom 
undervisningsmiljø, beskæftigelse i frikvar-
tererne samt en række andre emner.
Elevrådet skal også afgive svar til skolebe-
styrelsen, hvis denne ønsker elevernes hold-
ning til nogle spørgsmål.

Eleverne skal om kort tid udfylde et spørge-
skema (elektronisk) om deres syn på skolens 
undervisningsmiljø. De skal forholde sig til 
det psykiske, fysiske og æstetiske miljø.
Når svarene er bearbejdet, skal der udarbej-
des en handleplan for de områder, vi skal 
tage fat på at udvikle. 

Personalet skal ligeledes udfylde et spørge-
skema med henblik på at afdække arbejds-
miljøet på skolen.
Også her skal der udarbejdes en handleplan 
for forhold, vi skal have fokus på.

Nyt fra Houlkærskolen
Bøger er dyre, derfor har vi iværksat en 
kampagne, der har til formål, at sikre at der 
passes godt på bøgerne. Kampagnen går 
ud på at påse, at alle bøger er indbundet 
samt at reparere bøger med skader.

På skolens hjemmeside:
www.ho.viborgskole.dk, bringes hver uge 
et nyhedsbrev fra skolelederen. Her beret-
tes om en række forhold med forbindelse 
til skolens dagligdag. 

Indskrivning af elever til næste års børne-
haveklasser finder sted i uge 4/09
Dato endnu ikke fastlagt men vil blive bragt 
på hjemmesiden, når den er kendt.

Julen 2009
Sidste skoledag inden juleferien er d. 19. 
december 2008. Skolens jubilæum blev 
afholdt på en lørdag og blev regnet for en 
skoledag, derfor er sidste skoledag inden 
ferien ikke d. 22.12.08, som det fremgår af 
ferieplanen, men d. 19. december 2008.

Traditionen tro afholdes Luciaoptog. Dette 
finder sted d. 12. december 2008.

Læsecentret, som blev oprettet før som-
merferien, er nu godt i gang. Læsecentret 
har ansat 4 lærere.
Eleverne tilknyttes læsecentret i perioder 
på 6 uger. Målet med centrets virksomhed 
er at give elever med læseproblemer nogle 
”redskaber” i hænde, så de kan forbedre 
deres læsestandpunkt.
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Houlkærskolen har ansvaret for centrets 
daglige virksomhed.
Skolebestyrelsen afholder møde 1 gang pr. 
måned. Bestyrelsen har 7 forældrevalgte 
medlemmer. Desuden er tilknyttet 2 lærer-
repræsentanter og 2 elevrepræsentanter. 
Skolens ledelse har administrative opgaver i 
forhold til bestyrelsen.
På seneste møde behandlede bestyrel-
sen flg. emner: skolens økonomi, trivsel, 
beskæftigelse i frikvartererne, elevplaner, 

sikker skolevej m.m. Bestyrelsen er valgt for 
en 4-årig periode.

Første torsdag i hver måned mødes skolens 
”pensionister”. Der er tale om lærere, som 
har været ansat på skolen, men nu er gået 
på efterløn eller pension.
Vi er glade for, at have så god kontakt med 
tidligere ansatte som tilfældet er.

Ole Birch

Juleferien 2008
Sidste skoledag inden juleferien er fredag d. 19. 12. 08

Alle klasser møder kl. 8.15 - 11.45. I løbet er formiddagen er der, 
traditionen tro, juleafslutning i kirken for de yngste kl. 9.00, 

mellemtrinnet kl. 10.00 og de ældste elever kl. 11.00.

SFO har åbent som normalt om morgenen, men lukker kl. 13.00.

Første skoledag efter ferien er d. 05.01.09. Her møder alle til normal skoletid.
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 Projektuge i Gøgereden

Hvert år i uge 41 har hele Houlkærskolen 
projektuge. Denne gang blev hele 4. og 
5. årgang forvandlet til et minisamfund, 
hvor eleverne skulle arbejde. For at blive 
ansat i ønskejobbet, skulle hver elev skrive 
en ansøgning. Så var det op til firmaernes 
ledere at ansætte de bedst kvalificerede i de 
opslåede stillinger.
Det var eleverne selv, som havde fundet frem 
til, hvilke forretninger mv., der skulle være 
i byen. De havde også fundet byens navn: 
”Gøgekær” samt møntfoden ”Gøgeæg og 
Gøgegryn”.
To af Mediehusets journalister har skrevet 
følgende:

I uge 41 havde 4. og 5. årgang på Houl-
kærskolen projektuge. Vi lavede en mini 
by. Med Bank, Bager, Cafe, Cykelværksted/
Træværksted, Reklamebureau, Smykke 
værksted og Mediehus. I bageren lavede de 
Chokolade-Muffins, kanelsnegle, brød og 
boller.

I Mediehuset har vi fået 5 plakater fra rekla-
mebureauet. Vi har også lavet TV- avis hver 
dag. I banken var der tyveri. Det var Flem-
ming fra Cykel værkstedet/Træ værkstedet, 
som tog alle pengene. 
I smykkeværkstedet har de lavet nøgleringe 
og smykker. 
I starten var der krise i banken. Ingen kunne 
få løn den dag, for byens penge var trykt 
forkert, så de blev ikke færdige.
I cykel værkstedet har de lavet folks cykler 
og deres egne cykler, og i træværkstedet 
har de lavet drillefirkanter og navneskilte 
til huse og værelser. Det er svært at nå det 
hele. Alle butikker har lukket nu efter pro-
jektugen. 
Vores løn var 1000 Gøgeæg. Men om tirs-
dagen fik vi 2000 Gøgeæg, da vi jo ikke fik 
noget om mandagen.
Om fredagen var det Skolernes motions-
dag. Vi skulle cykle op til Gymnastik- og 
Idrætshøjskolen. Og svømme og løbe. Og 
til sidst cykle hjem igen. Det var en god 
projektuge.

Lavet af Christie 4.b 
Gøgekær
Gøgekær er en miniby. I byen er der en 
Bager/cafe, hvor kan man spise mad. Der 
er også et Mediehus, cykelværksted, et 
træværksted, en beautysalon osv. Det har 
været sjovt at arbejde i byen.
Dagslønnen er 1000 Gøgeæg. Dem får 
man, hvis man har arbejdet godt. Man kan 
bruge pengene til at købe ting eller mad til 
sig selv. Man kan købe navneskilte.

Andreas 4.b
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Man havde dårlig fået set sig om efter 
en hyggelig introduktionstid i Myretuen, 
før det var efterår og Halloween ventede 
lige om hjørnet. Vi valgte at lave 14 dages 
halloween-uhygge tema, hvor børnene var 
med til at bage giftige grønne og turkisfar-
vede boller til cafèen. Der blev lavet flotte 
fyrfadsstager med edderkopper på. Udhu-
lede græskaransigter med lys i prydede 
både indendørs og udendørs. En enkelt 
gang heksesuppe over bål blev det også til. 
Afslutningsvis på selve Halloween dagen, 
optrådte flere af vore lokale kunstnere til 
fredagsunderholdning - uhyggelig og flot! 
Nu vender vi i Myretuen ansigtet mod 
julen, og glæder os først til vores store, 
fælles juleklippedag d. 3. december.
Efter en dejlig og veloverstået efterårsferie, 
er vi i gang i Kernehuset igen. Udendørs 
har børnene hygget sig med at bygge sand-

Hygge og uhygge side om side i 
Houlkær SFO 

borge, slotte og kanaler, til stor fornøjelse. 
Hulebyggeri har også taget mange gode 
timer rundt om skolens fodboldbane.
Indendørs er der blevet konstrueret og 
bygget legobiler i forskellige størrelser og 
farver. Der har været legoræs i skolens gym-
nastiksal, og hvem har den bedste bil?! Alle 
afsluttede med fine resultater. Strikkepinde 
og hækkelnåle er blevet brugt flittigt. Både 
piger og drenge har lært kunsten at frem-
stille halstørklæder og bamser. I øjeblikket 
er vi i gang med at lave smykker af fedtsten 
og derefter skal vi til at lave filtbrocher. 
Julen nærmer sig, og hemmelighedernes 
måned kommer til at sætte sit præg på 
begge klyngerne
Både Myretuens- og Kernehusets personale 
ønsker en glædelig jul og et godt nytår!

Tove & Agnes.
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Lørdag d. 11. okt., kl. 7.30 var vi klar til 
afgang fra Houlkærhallen på vej mod den 
internationale fodboldturnering Costa 
Brava Cup i Spanien.
I bussen sad 60 ungdomsspillere og ni 
trænere/ledere fra HIF-OGF, og senere på 
dagen kørte yderligere 12 spillere og 2 
voksne til Lübeck og tog med flyveren til 
Girona for at være sammen med resten af 
flokken.
I alt 72 spillere og 11 trænere/ledere fra 
HIF-OGF skulle altså afsted, og forud for 
turen var gået mange timers planlægning 
og arbejde med at tjene penge til turen, 
snak med venlige sponsorer mv. 
Dobbelt-dækkerbussen var godt fyldt 
op, og alt gik godt med 30 timers bustur 
gennem Danmark, Tyskland, Frankrig og 
ankomst til Spanien søndag d. 12. okt. 
sidst på eftermiddagen. Vi skulle bo på et 
flot 4-stjernet hotel Costa Encantada – og 
de 14 personer, der havde taget turen med 
flyver dagen før, var allerede ankommet.
Hotellet lå i feriebyen Lloret de Mar, tæt 
på byens mange butikker og ikke langt 
fra en dejlig badestrand ved Middelhavets 
blå bølger. Hotellet var flot, og vi blev alle 
indlogeret i store hotel-lejligheder med 
køkken, altan og badekar - så drengene 
var godt tilfredse med standarden - især 
fordi der på hotellet også var et stort pool-
anlæg, og rum med diverse bordspil og 
spillemaskiner.
Efter aftensmaden søndag var der udle-
vering af spillertøj og to flotte sponsor 
T-shirts til hver deltager: en sort T-shirt 

Sæsonafslutning i 27 graders varme
72 ungdomsspillere og 11 ledere fra HIF-OGF til Costa Brava Cup i Spanien

påtrykt sponsornavn, nummer og teksten 
”Eastside” (HIF-OGF = øst for søerne i 
Viborg) til indmarch og foto-brug - og en 
hvid T-shirt til fritidsbrug.
Vejret var mildt, og de næste dage fik 
vi solskin og op til 27 graders varme om 
dagen - dejligt til et dase- og badeliv, men 
rigeligt varmt til fodboldspil!
Mandag blev fodboldturneringen fløjtet i 
gang, og vi tog alle med ”shuttle-bus” ca. 
20 km. Ud til anlægget ”Top-Ten” med 11 
fodboldbaner. Nogle kampe blev spillet på 
et anlæg i nærheden i byen Torderra – med 
2 kunststof-baner.
Efter de indledende kampe mandag, tirsdag 
og onsdag, hvor alle hold havde kæmpet 
flot, var resultaterne sådan, at U-15 og 
U-17/B ikke havde mulighed for at spille 
med i de afgørende runder, mens U-17/A 
onsdag spillede kvartfinale med Skjold/
Birkerød og desværre tabte 0-1 efter en 
spændende og meget lige kamp.
U-19 spillede sig flot i semifinalen tors-
dag efter spændende indledende kampe.  
Semifinalen blev tabt med 1-2 til Sæd-
ding/Guldager, som senere vandt turnerin-
gen. U-19 holdet spillede herefter om 3./4. 
pladsen og sikrede sig 3. pladsen - og en 
flot pokal - efter en spændende kamp, som 
blev afgjort på straffesparks-konkurrence. 
ET STORT TILLYKKE til U-19 ”Eastside”-
holdet fra HIF-OGF, der trænes af Poul-
Erik Frandsen.
Ud over det sportslige bød turen også på 
andre gode oplevelser, fx hygge på hotellet 
og ture ned i byen og til stranden. Onsdag 
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Fredag blev vi hentet på hotellet kl. 9.30 af 
de tyske chauffører Victor og Karl-Heinz – 
og vi var klar til de ca. 2.200 km hjemrejse 
mod Viborg. I bussen blev de 30 timer for-
drevet med masser af snak, spil, kaffe, cola, 
slik, kiks, musik, DVD-film og ikke mindst 
kunsten at sove på bussæder.
De 14 deltagere på turen, som var med fly, 
kunne nyde en hurtigere tur hjem, med 
afgang fra Barcelona fredag formiddag – 
og være klar til ”Vild med Dans” hjemme 
foran fjernsynet allerede fredag aften!
Lørdag gjorde vi et sidste stop ved græn-
sekiosken, hvor alle kunne købe lidt slik – 
hvis der var flere penge – og derefter gik 
turen op igennem Jylland til Houlkærhal-
len, hvor vi lørdag eftermiddag blev mod-
taget af forældre og andre med viftende 
dannebrogs-flag.
En stor tak til alle sponsorer, alle trænere/
ledere og ikke mindst alle spillerne fra HIF-
OGF for en dejlig tur til Costa Brava Cup 
2008.

Palle Laursen

var der mulighed for bus-tur til et Outlet 
center med salg af mærkevaretøj, og tors-
dag var alle - undtagen U-19 holdet som 
spillede fodbold – på heldagstur til Barce-
lona. Her var nogle på besøg på CampNou, 
FC Barcelona’s imponerende stadion, og 
alle fik tid til en slentretur på La Rambla 
(strøget) med indkøb af souvenirs og kig 
på gadegøgl - alt sammen i dejligt solskins-
vejr.
Torsdag aften var der arrangeret fælles 
afslutning på hotellet, hvor alle HIF-OGF 
spillere fik medaljer for deltagelsen i årets 
Costa Brava Cup. Der var store klapsalver 
til U-19 holdet med den flotte pokal, og 
pokalvinderne kvitterede med en selvkom-
poneret sang på melodien: Eviva Espana.
Der var også fælles fødselsdagssang og 
gaver til Morten fra U-17/A - så han blev 
fejret, selvom han var langt hjemmefra.
Resten af den sidste aften i Spanien var der 
hygge på hotellet og oprydning på værel-
serne - og nogle af drengene smuttede en 
sidste tur ned i byen.

Alle deltagerne på turen fik udleveret ens, sorte sponsor t-shirts til brug ved indmarchen.     
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- Håndboldtræning søndag fra 20 til 21.30? 
Den idé er da vist dødsdømt på forhånd…
Sådan lød de spontane kommentarer, da 
Houlkær IFs håndboldafdeling for et års 
tid siden begyndte at sondere terrænet for 
et motionsdamehold – og analyserede sig 
frem til, at Houlkær Hallen stort set var 
optaget alle andre tidspunkter end lige 
netop søndag aften.
Planerne om old girls-håndbold i Houlkær 
blev dog aldrig helt skrinlagt. 
- Efter at det første chok havde fortaget 
sig, sundede vi os i nogle uger - og drog 
til sidst den konklusion, at søndag aften 
måske i virkeligheden slet ikke er så dårligt 
et træningstidspunkt endda. 

De træner, mens andre ser 
”Sommer” i tv

Motionshåndbold for damer er blevet et ”hit” i Houlkær IF  

- Søndag kl. 20 har du fået smurt mad-
pakkerne til børnene om mandagen – og 
har i det hele taget overstået weekendens 
forskellige gøremål.
- Det handler i virkeligheden bare om at 
tage sig sammen til at komme af sted, 
bemærker Marianne Bonne, formand for 
HIFs håndboldafdeling og selv aktiv spiller 
på motionsdameholdet.
Hvorom alting er, blev det efter moden 
overvejelse besluttet at gå videre med 
planerne, og allerede til den første træ-
ningsaften i januar 2008 mødte et dusin 
motionslystne håndbolddamer frem med 
kriblen i fingrene.

Hver søndag aften, mens flertallet af bysbørnene utvivlsomt slapper af hjemme på sofaen, 
samles en flok kvinder i deres bedste alder for at spille motionshåndbold i Houlkær Hallen. 
Her er en flok af motionsdamerne ved at lægge an til skud. 
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Da forårssæsonen sluttede fire måneder 
senere, var flokken af kvinder i deres bedste 
alder vokset til godt 20 individer. 
- Og de var såmænd så engagerede, at de 
nærmest insisterede på, at vi skulle for-
længe sæsonen med en ekstra måned. I 
stedet for at holde til påske, som det oprin-
delig var planen, nævner Marianne Bonne 
med et glimt i øjet.

Plads til alle
Heller ikke i denne sæson, er der noget som 
helst, der tyder på, at motionshåndbolden i 
Houlkær skulle være en ”døgnflue”.
Træningen søndag aften samler i gen-
nemsnit cirka 20 spillere pr. gang. Nogle af 
dem har spillet håndbold før, mens andre 
først i en fremskreden alder har fået deres 
håndboldmæssige ilddåb. Men fælles for 
alle er, at de hygger sig med at have en 
bold at løbe efter. Under kyndig vejledning 
af træner Bente Pedersen, der selv kan se 
tilbage på en lang håndboldkarriere i bl. a. 
VHK.
- Aldersmæssigt ligger tyngdepunktet nok 
et sted mellem 30 og 40, men kommer der 
en på 20, som gerne vil være med, så er 
hun også velkommen.
- Der er som udgangspunkt plads til alle, 
understreger Marianne Bonne.
Motionsdamerne i Houlkær spiller kun for 
træningens skyld og har foreløbig ingen 
intentioner om at teste formen på turne-
ringsplan.
I denne sæson har de dog for sjov spillet 
træningskampe mod klubbens egne pus-
linge og U18-piger.
- Og sandelig om vi ikke vandt over ynglin-
gepigerne, bemærker håndboldformanden 
med et triumferende smil.

Fra to til syv hold på to sæsoner
I det hele taget er det i dag lidt sjovere 
at stå i spidsen for håndboldafdelingen i 
Houlkær IF, end det var for blot et par år 
siden. 
Dengang var håndboldaktiviteterne i Houl-
kær efterhånden ”skrumpet ind” til kun at 
omfatte to hold. I dag tæller håndboldaf-
delingen i alt syv hold med tilsammen cirka 
80 spillere, men vokseværket er desværre 
ikke smittet af på håndboldbestyrelsen.
Her sidder fremdeles kun to personer: 
Marianne Bonne og hendes tro væbner, 
Ulla Løvkvist. Og de kunne unægtelig godt 
bruge en hjælpende hånd eller to ekstra, 
bemærker håndboldformanden med et lille 
hjertesuk.
- To personer i bestyrelsen er altså lige i 
underkanten – i betragtning af, at vi både 
skal finde trænere, pleje sponsorer mv.
- Men bortset fra dét, så synes jeg da fak-
tisk, det går rigtig godt i håndboldafdelin-
gen i øjeblikket, skynder Mariane Bonne sig 
at føje til.

Motionsdamerne i Houlkær trænes med 
stor entusiasme af Bente Pedersen (th). 
Hun kan selv se tilbage på en lang aktiv 
håndboldkarriere i bl. a. VHK. 
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Houlkær IF Fodbold har søgt Jyske Banks 
almene fond om kr. 20.000 til etablering af 
måltavle og ur på Houlkær Stadion.
Jyske Bank har imødekommet ansøgningen, 
hvilket klubben er meget glad for. Det er en 
fortsættelse af den udvikling, fodboldklub-
ben har gennemgået de seneste år.
- For tre år siden lykkedes det at få etable-
ret gelænder om banen, som løbende bliver 
udbygget med reklameskilte, og nu har vi 
så også fået en måltavle, hvilket er utroligt 
positivt, siger formand for fodboldafdelin-
gen, Børge Knudsen. 
- En måltavle koster mange penge både at 
anskaffe og etablere og ligger langt uden-

Måltavle og ur til Houlkær Stadion

Chris Stenskrog fra Jyske Bank (tv) siger til lykke med måltavlen til formanden for HIF Fod-
bold, Børge Knudsen

for klubbens normale formåen. Derfor er 
det er bare dejligt, at det nu med hjælp fra 
Jyske Bank alligevel er lykkedes, konstate-
rer fodboldformanden.
- Måltavlen er blevet indviet i efteråret, og 
nu da både U 19- og U17-holdet næste 
forår har kvalificeret sig til at spille i mester-
rækken, er det bare dejligt at kunne tilbyde 
såvel vore egne spillere som vore gæster en 
god bane med fine rammer. 
- Men, det er vigtigt at pointere, at alle 
holdene - fra senior til U 13 - i den kom-
mende sæson vil få glæde af måltavlen, når 
der kæmpes om point på Houlkær Stadion, 
slutter Børge Knudsen.
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Det er nok de færreste i Viborg, der ved det 
- men Houlkær har fået en Dansk Mester.

HIF´s amerikanske fodboldhold ”Viborg 
Bullets” blev den 12. oktober kåret, som 
danske mestre i amerikansk fodbold for 
7 mands hold - efter at have spillet DM- 
finale på Silkeborg atletik stadion. Bullets 
senior hold tabte de første par kampe, men 
kom op i gear og endte med 7 sejre og 2 
nederlag for sæsonen.
I Finalen slog ”Viborg Bullets” ”Thisted 
Brewers” 68-32. Det var en overbevisende 
sejr til et velspillende og velforberedt Bul-
lets Hold. Selv om det var Thisted, der kom 
bedst fra start, var der aldrig rigtig tvivl om 

”Viborg Bullets” er dansk mester
 i Amerikansk fodbold

resultatet. Det er resultatet af 3 års seriøst 
arbejde, der i år gav et Mesterskab til klub-
ben fra Houlkær.

Viborg Bullets har de sidste 3 år trænet og 
spillet i HIF. De har et juniorhold for spillere 
under 16 samt et seniorhold. Begge hold 
spiller 7 mands amerikansk fodbold. Nor-
malt er det på Houlkær skole, der kastes 
med den ovale bold. Her træner begge hold 
- og det går ikke stille af sig, når de hjelm- 
og panserklædte drenge tumler sammen. 
Så skal man gå til sporten, må man være 
forberedt på at komme hjem med en for-
stuvet finger og et blåt mærke i ny og næ.
Selv om det ser voldsomt ud, er det meget 
sjældent, at vi har alvorlige skader. ”Dren-
gene er godt beskyttet både med hjelm, 
skulderbeskytter og alt det andet udstyr der 
skal til, når de træner” udtaler juniortræner 
Jens Peter Stou. Vi har rigtig mange drenge 
fra hele Viborg og omegn der kommer og 
træner Football. Amerikansk fodbold er en 
holdsport med stort H. Det betyder, at vi 
kun har et A- hold - alle er vigtige for, at 
vi som hold kan få succes, og jo flere jo 
bedre.
Det betyder ikke, at vi ikke er seriøse med 
sporten. Vi arbejder på at udvikle de evner, 
de forskellige drenge har, så de bliver 
stærkere - både fysisk og mentalt. Men 
der arbejdes også altid på at udbygge det 
sociale sammenhold i klubben. ”Er man 
ikke et fællesskab uden for banen, er man 



27

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

det heller ikke på banen - og det gælder 
både junior og senior hold” udtaler senior-
træner Thomas Pedersen.

Hos Viborg Bullets har drenge lov til at 
være drenge og bruge alle deres kræfter, 
fordi amerikansk fodbold er en meget fysisk 
sport. Og selvom de ”slås” på banen er der 
aldrig nogen, der bærer nag efter en træ-
ning eller kamp. 
Vi har meget fokus på disciplin - på den 
gode måde. Hvis vi vil vinde, er spillerne 
nødt til at være disciplinerede, og kunne 

overholde de aftaler vi har på banen og til 
træning. Det bygger på gensidig respekt.
Skulle du have lyst til at komme og træne 
med os - eller bare at overvære en træning, 
kan du besøge vores hjemmeside ”Viborg-
bullets.dk” eller finde et link på HIF´S 
hjemmeside. Alle er velkomne hos os og vi 
har et godt tilbud om træning for alle, som 
er fyldt 10 år.

Jens Peter Stou
HIF Viborg Bullets

Mød maskotten Oluf ved de 
alkoholfrie diskoteker

Som et nyt tiltag – og i håb om, at endnu 
flere børn og unge har lyst til at være med 
til de alkoholfrie diskoteker i Houlkærhal-
len – har HIF´s Venner nu startet et samar-
bejde med Fritidsgården.

Gennem det sidste års tid er antal af fest-
glade børn og unge ved diskotekerne des-
værre dalet. Spørger vi ”ungerne”, hvorfor 
de ikke har lyst til at være med mere – er 
svaret oftest, at de efterhånden kender det 
”ind og ud”, da der altid sker det samme.

Det har vi derfor besluttet at gøre noget 
ved!!
Ved at starte samarbejdet med Fritidsgår-
den får vi større mulighed for nytænkning, 
større økonomiske og menneskelige resour-
cer. Daglig leder af Fritidsgården, Anders 

Mark er ”primus motor” fra klubbens side 
og sprudler af idéer. Og det er allerede nu 
(her i opstarten) lykkedes ham også at få 
fritidsklubberne ”Klub Vest”, ”Valhalla” 
og ”Toftegård” med i projektet. Derfor vil 
man fremover kunne møde personale fra de 
fire klubber – sammen med HIFs Venners 
bestyrelse og trofaste frivillige hjælpere.

Én af de store nyheder ved diskotekerne 
vil være, at vi fremover vil lave temafest-
er. I november vil temaet være ”Hawaii” 
– og hallen vil ose af hawaiiansk stem-
ning. I skrivende stund, er vi i fuld gang 
med at skaffe blomsterkranse, bastskørter, 
”palmer” og hvad der ellers hører sig til, til 
et Hawaiiparty.
Vi opfordrer børnene og de unge til at 
”klæde sig ud” efter festens tema – men det 
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er selvfølgelig ikke et krav for deltagelse. 
Det behøver ikke at koste en formue eller 
kræve et kæmpe arbejde. En sød nederdel, 
en mønstret skjorte, et par bermudashorts, 
en blomst bag øret eller en blomsterkrans 
kunne være et par idéer. Vi præmierer selv-
følgelig den sødeste pige og den sejeste 
dreng til festen.
Vi har også fået en maskot, kaldet ”Oluf 
Palme” (fordi han ligner en palme). Ham 
vil man en gang imellem kunne møde til 
diskotekerne – men også andre steder. Fx 
deler ”Oluf” denne gang (til novemberdi-
skoteket) løbesedlerne ud på Houlkærsko-
len.
Som altid, vil der stadig være masser af 
sjove konkurrencer, nice præmier, fed 
musik og hyggelig stemning – og vi håber, 
at endnu flere kan lyst til at være med til 
det alkoholfrie diskotek. Aldersgruppen er 
stadig 1. kl til og med 7. kl.

Datoerne for 2009 er:
27. februar, 12. juni, 11. september og 
13. november

Jeg kan allerede nu afsløre, at temaet for 
diskoteket i februar bliver ”Karneval”.
Til slut vil jeg gerne sige TUSIND TAK for 
hjælpen i år, til alle vore trofaste, frivillige 
hjælpere, som gang på gang møder op og 
giver en hjælpende hånd til diskoteket.
Vi har altid brug for nye hjælpere – så har 
du tid, lyst og mulighed for at hjælpe til 
et par gange om året, så kontakt under-
tegnede på tlf. 23 42 86 81 eller mail 
p.cornelius@hotmail.com 
Glædelig jul og godt nytår 
På gensyn i 2009 til nye, sjove, seje og hyg-
gelige diskoteker – alkoholfrie naturligvis!!

Pernille Cornelius
HIF´s Venner

Go’nat Idræt i Houlkær - datoer for 2009
Følgende datoer er fastlagt til Go’nat Idræt i Houlkærhallen i 2009:

d. 31. januar, d. 21. februar (bemærk, at det er IKKE den sidste lørdag i måneden), d. 
28. marts, d. 25. april, d. 26. september, d. 31. oktober, d. 28. november 

I Go’nat Idræt er der plads til endnu flere forældre eller andre, som vil hjælpe til ved arran-
gementerne, én eller flere gange om året - enten kl. 18-21 eller kl. 21-23.30.
Vi efterlyser også nogen, der kan komme til Go’nat Idræt og stå for forskellige aktiviteter 
eller indslag sammen med børnene og evt. forældrene. 
Måske har du/I kontakt til foreninger eller klubber, som har lyst til at komme og give en 
opvisning eller lave aktiviteter. Det er jo samtidig en mulighed for god reklame overfor 
mange børn og forældre.

På vegne af Go’nat Idræt
Anders Bitsch, tlf. 86675108, email: abitsch@post11.tele.dk
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Korrekte træffetider
I tillægget der udkom lige efter sommerferien havde vi glemt at anfører de korrekte 
oplysninger om vores præst Lotte Martin Jensens træffetider, derfor:
Sognepræst Lotte Martin Jensen, træffes i kirken om fredagen normalt mellem kl. 11.00 
- 12.00. Desuden i Søndersøparken om onsdagen fra kl. 11.00 - 12.00 på tlf. 8927 3300 – 
lokal 3581. Udenfor disse tider tlf.: 8667 4443 - email: lomj@km.dk

Arrangementer
Adventsfest

Lørdag den 6. december kl. 12.30.
Et samarbejde mellem Åben Familie og Houlkær Kirkes aktivitetsudvalg. Denne dag vil vi 
fejre adventstiden sammen over en dejlig middag, en adventstale ved Lotte Martin Jensen, 
adventssange og -salmer akkompagneret af Jens Chr. Hansen og naturligvis en kop kaffe til 
sidst. Hvis det er ønskeligt, kan man få en granbuket med hjem.
Det er nødvendigt med tilmelding. Husk samtidig at give besked om granbuket ønskes og 
om kørsel ønskes. Tlf. 8667 4088. Pris 30 kr. 

Forberedelse til julen: De 9 læsninger
Onsdag den 10. december kl. 19.30 
Unge og ældre fra menigheden vil læse de 9 læsninger, som fortæller om skabelsen, syn-
defaldet og profetierne om Jesu fødsel frem til julenats store begivenhed i Betlehem, og 
Houlkær Kirkes Pigekor og Voksenkor synger en række salmer og motetter, som svarer til 
de læste ord fra Bibelen.

Julesang og –klang
Lørdag den 27. dec. kl. 14.30.
med temaet ”Julegodter” - her forstået som det gode – ja, det allerbedste, vi forbinder med 
julen.
Det vil blive en mosaik af poesi og fortælling; juleoplevelser, der har sat sig spor; gaver, der 
har gjort godt; billeder og musik, der kan give mening uden ord …
Har den enkelte deltager lyst til at dele sine egne julegodter med den øvrige forsamling, er 
man hjertelig velkommen til at bidrage til mosaikken.
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Nytårsaften 2008
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. 23.15. – 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 50 kr. per person + en lille gave à ca. 10 kr. 
til pakkespillet.
Af hensyn til så vel mad som kørsel, beder vi om tilmelding. Sidste frist er tirsdag d. 30. dec. 
kl. 12.00 til kirkekontoret tlf. 8667 4088.
Det vil være muligt at benytte kirkebilen såvel ud som hjem.

Med venlig hilsen
Ester, Børge og Lotte

Fortællegudstjeneste
En onsdag om måneden holder vi fortællegudstjeneste for børn – primært mellem 3 og 10 
år – og deres familier. Det varer ca. en halv time. Efter gudstjenesten spiser vi pizza sammen 
- 10 kr. for voksne og 5 for børn.
Vi håber på at se dig!
Kommende datoer – hver gang kl. 17.00: 
14. januar v/Lotte Martin Jensen
18. februar v/Karsten Høgild

Legestuen i Houlkær Kirke
Legestuen mødes hver tirsdag mellem kl. 10.15-12.00 og om fredagen fra 9.30 til 11.30. 
For forældre med børn under skolealderen. Pris pr. familie pr. måned kr. 30,-. Om tirsdagen 
deltager sognemedhjælper Tove Kallestrup, men om fredagen, er det forældrene selv der 
står for arrangementet. Ring evt. for yderligere oplysning til Tove på tlf: 20 86 11 58.
Legestuen har lukket i skolens ferier.
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Sogneeftermiddage
20. januar kl. 14.30
”Mødet med det fremmede” v/pastor emiritus Mary Hedegaard Nielsen, Viborg
Mary Hedegaard Nielsen er lidt af en kosmopolit – har gennem en årrække boet og arbejdet 
rundt omkring i Europa, Asien og Afrika. Hun vil fortælle, hvordan det har påvirket hende at 
bo i fremmede kulturer, og hvordan man ikke er den samme, når man vender hjem igen.

17. februar kl. 14.30
Om arvelov og begravelser 
Ved advokatfirmaet Steffensen Horstmann & Partnere og bedemand Per Rasmussen  
Ved livets afslutning er der mange praktiske ting, der trænger sig på. Derfor kan det være en 
stor hjælp for de efterladte, hvis man selv har tænkt på, hvad der er ens ”sidste vilje”.
En advokat og en bedemand vil fortælle om regler og muligheder – hvad er det godt at 
have tænkt igennem på forhånd?

Gospel workshop - ”Syng livsglæden frem”
Igen i år har vi fået den kendte gospeldirigent Hans Christian Jochimsen til at komme til 
Houlkær som instruktør til en gospel workshop lørdag d. 31. januar kl. 10.00
Alle kan deltage i lighed med tidligere år. Dagen slutter med en offentlig, gratis koncert 
med start kl. 16.00
Man kan tilmelde sig til kirkens kontor mellem kl. 9.00 og 13.00 på tlf. 8667 4088. Dette 
kan også gøres på kirkens hjemmeside: www.houlkaerkirke.dk.
Pris for deltagelse med frokost 125 kr. og uden frokost 100 kr. 
Tilmelding senest fredag d. 23. januar

Lysgudstjeneste ved Kyndelmisse
Onsdag den 28. januar kl. 19.00
Ved kyndelmisse er det midvinter - vinteren er halvvejs ovre. Lyset vender tilbage, det 
værste mørke er overstået. Det minder vi os selv om ved at holde lysgudstjeneste. Vi tænder 
levende lys midt i vintermørket - små genskin af det lys, Gud skabte ved tidernes morgen og 
som Han sendte til verden gennem sin søn Jesus. Kirkens kor medvirker.
Gudstjenesten er også tilrettelagt for børn.
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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 i våbenhuset.

Sogneaften
4. februar kl. 19.30
Tidl. chefredaktør på Politiken, Herbert Pundik: ”Du kan, hvis du tør” 
Foredraget bygger på anden del af Herbert Pundiks erindringer, der udkom som bog i 2006. 
Herbert Pundiks virke har været båret af et stort, internationalt engagement og af en stædig 
tro på, at det er gennem dialogen, man skaber forståelse mennesker imellem. Han har med 
sin egen person bevist, at det kan nytte at gøre en indsats. Alt er ikke lykkedes for ham; 
men han har turdet, og han har taget de knubs, det gav.

Studiekreds
Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 14.00, hvor der bliver et oplæg, god tid til debat 
og samtale – og en kop kaffe. Alle kan være med – uanset alder, diskussionslyst og for-
håndskendskab til emnet. Der kræves ingen forberedelse forud for, at vi mødes.
I sæsonen 2008-09 arbejder vi med Gudsbilleder – i nyere danske salmer og i moderne 
kirkekunst. 
Der er tale om et fortløbende forløb, hvor man får mest ud af det ved at følge studiekredsen 
hver gang. Men man er også velkommen til bare at kigge forbi en enkelt gang for at se, om 
det er noget for en.
Kommende datoer: 2. december, 6. januar, 3. februar kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 22. 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!
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Koncerter Houlkær Kirke
Søndag den 29. november kl. 16.00 
Advents-koncert med Viborg Musikskoles Strygerensemble
Violinisten Anna Binkova står atter i spidsen for sine strygere til Houlkær Kirkes traditionelle 
adventskoncert. Ensemblet spiller bl.a. musik af Bach, Händel, Mozart og Sibelius.

Onsdag den 17. december 19.30 
Julekoncert med Viborg Concert Band under ledelse af John Leth og Viborg Musikskoles 
Kor under ledelse af Ole Gad
Blæserne spiller bl.a. musik af Richard Wagner, Gounod og Puccini og koret synger musik af 
Bach, Verdi og Schostakovtich, sidstnævnte med Kirstine Hupfeldt Nielsen som klaversolist. 
Programmet rummer desuden engelske carols og danske julesalmer.

Lørdag den 3. januar kl. 14.00 
Nytårskoncert med Anna Binkova, violin, og Jens Chr. Hansen, orgel og klaver
Koncertens første halvdel i kirken har musik af Händel, Glück og Dvorak på programmet, 
og i våbenhuset, hvor der serveres kransekage og boblende vin, lyder musik af bl.a. Gade, 
Monti og Kreisler.

”Ønskekoncerter”
Efter morgensangen fredag den 12. december kl. 10 synger vi efter højskolesangbogen 
en halv times tid. Så har du en sang på hjerte eller en sang, du gerne vil lære, så kom til 
”ønskekoncert”.

Julehjælp
Der er mulighed for at søge julehjælp fra kirken for folk med bopæl i Houlkær sogn. 
De midler, vi har til rådighed, vil blive fordelt efter den enkelte families behov – enlige 
forsørgere med børn vil komme i første række. Det beløb, man får tildelt, udbetales 
som et gavekort til enten SuperBrugsen eller Rema1000 i Viborg by. 
Ansøgningsskema til julehjælp kan afhentes på kirkekontoret fra d. 20. november 
i åbningstiden mellem 9.00 og 13.00 (tirsdag tillige mellem 16-17). Man kan kun 
hente skema til eget brug. Det skal efterfølgende afleveres på kirkekontoret eller i 
kirkens postkasse igen senest den 2. december inden kl. 13.00. Herefter behandler vi 
ansøgningerne, og man kan henvende sig til kirken og høre, om man er kommet i 
betragtning til julehjælp fra fredag d. 5. december kl. 11.00.
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HOULKÆR KIRKE

Forårsmarked
lørdag d. 28. marts
Husk at der er mulighed for at aflevere ting og sager til vores genbrugs og til vores auktion. 
Ring til kirken på tlf. 8667 4088 mellem kl. 9 og 13.

Forårsmarkedsudvalget

"Frivillige hænder"
Uden mad og drikke - duer helten ikke!

Vi er virkelig i knibe i Åben Familie. Åben Familie finder sted i Houlkær Kirke hver anden 
fredag aften. Her kommer man og spiser og hygger sig og drikker kaffe, og somme tider er 
der en eller anden form for underholdning. Sådan har det foregået i snart 20 år.
Nogle deltagere har været med helt fra begyndelsen, og nogle har lavet mad i alle årene. 
Nu kniber det imidlertid med overskuddet, og vi mangler i høj grad friske kræfter til at tage 
over.
Vi, der har været med i mange år, kan slet ikke forestille os, at Åben Familie skulle ophøre, 
fordi der ikke er nok til at lave mad. Derfor beder vi inderligt om, at hvis nogle kunne afse 
en fredag et par gange om året til Åben Familie, ville det være rigtig godt for dem, der i 
forvejen er engageret og for Åben Families fremtid.
Jeg håber, dette lille nødråb vil give nogle lyst til at melde sig. Det er jo ikke kun et spørgs-
mål om at arbejde, men her kommer man ind i et meningsfyldt arbejdsfællesskab, der, hvis 
man ønsker det, kan strække sig ud over 2 fredage om året.
Ring til sognemedhjælper Tove Kallestrup, Houlkær Kirke, tlf.2086 1158.

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
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HOULKÆR KIRKEGudstjenester

November

Søndag den 30. kl. 10.30
Afslutning for minikonfirmander
Karsten Høgild

December

Søndag den 7.december kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 14. december kl. 10.30
Karsten Høgild 

Søndag den 21. december kl. 10.30
Lotte Martin Jensen 

Juleaften den 24. december
13.30 Lotte Martin Jensen
14.45 Karsten Høgild
16.00 Karsten Høgild

Juledag den 25. december kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

2. juledag den 26. december kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 28. december kl. 10.30
Karsten Høgild

Nytårsaften den 31. december kl. 23.15
Lotte Martin Jensen

Januar

Søndag den 4. januar kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 11. januar kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 18. januar kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 25. januar kl. 10.30
Karsten Høgild

Onsdag den 28. januar kl. 19.00
Lysgudstjeneste
Karsten Høgild

Februar

Søndag den 1. februar kl. 10.30
Lotte Martin Jensen 

Søndag den 8. februar kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 15. februar kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Søndag den 22. februar kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste
Karsten Høgild



36

DET SKER...

21/11 kl. 18.30   Åben Familie
28/11  kl. 16.00  Julelysene tændes i Houlkær-centeret
29/11  kl. 16.00   Adventskoncert
30/11  kl. 12-16  Julemarked i Aktivitetshuset, Boligselskabet afd. 12, 17 og 18
2/12  kl. 14.00   Studiekreds
6/12 kl. 12.30   Adventsfest
10/12  kl. 19.30   De 9 læsninger
12/12  kl. 10.00   Morgensang m/ønskekoncert
17/12.  kl. 19.30   Julekoncert
19/12  kl. 18.30   Åben Familie
27/12  kl. 14.30   Jule sang og -klang
31/12  kl. 19.00   Nytårsaften i Houlkær Kirke
3/1 kl. 14.00   Nytårskoncert
6/1 kl. 14.00   Studiekreds
14/1  kl. 17.00   Fortællegudstjeneste
20/1 kl. 14.30   Sogneeftermiddag
22/1  kl. 15.00   Temamøde om kriminalitet, Kirken. Arr: Initiativgruppen
23/1     Boksestævne, VAK, Houlkærhallen.
23/1  kl. 18.30   Åben Familie
28/2 kl. 19.00   Lysgudstjeneste
3/2  kl. 14.00   Studiekreds’
4/2  kl. 19.30   Sogneaften Herbert Pundik
6/2  kl. 18.30   Åben Familie
17/2  kl. 14.30   Sogneeftermiddag
18/2  kl. 17.00   Fortællegudstjeneste
20/2 kl. 18.30   Åben Familie
22/2  kl. 10.30   Fastelavnsgudstjenste

Go'nat idræt i Houlkær
29/11

2009: 31/1, 21/2, 28/3, 25/4, 26/9, 31/10, 28/11

Alkoholfrit diskotek:
2009: 27/2, 12/6, 11/9, 13/11

Hold dig orienteret om hvad der sker i Houlkær området på

www.houlkaerportalen.dk 


