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LEDER

Kan du finde næstekærligheden i en
tid, hvor du selv fryser og må spare?
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Energikrisen buldrer derudad, benzinpriserne er tårnhøje, og det koster en formue at fylde indkøbskurven.
Man tror knap sine egne øjne, når tallene på benzinstanderen eller ved kasseapparatet i Løvbjerg eller
Rema 1000 uge efter uge når nye astronomiske højder. Selvom vi alle har haft adskillige måneder til at
vænne os til inflationens klamme ånde i nakken, så må man alligevel næsten knibe sig i armen i håb om
at blive vækket af mareridtet, når man ser regningen fra Energi Viborg, Viborg Fjernvarme eller ved kassebåndet i supermarkedet.
Om ganske kort tid bevæger vi os ind i den søde juletid, og spørgsmålet er, hvor sød den egentlig bliver? Vi
bor i en bydel, hvor mange mennesker har meget lidt. Mange familier er presset på økonomien, og presset
bliver ikke mindre af, at vi lige om lidt gerne vil forkæle vores kære med julegaver og en lækker julemiddag.
Men kan vi det?
For manges vedkommende er svaret nej. Sådan har det også været tidligere, men i år bliver det ekstra
slemt. Mange har måske tidligere lige kunnet få det til at løbe rundt ved at spare lidt hist og pist, men med
de voldsomme prisstigninger på snart det ene, snart det andet – ja så kan det være svært at overskue,
hvordan man klarer sig gennem julemåneden – og måske også januar, hvor de økonomiske tømmermænd
måske for alvor rammer.
Vi har i Houlkær en fantastisk tradition for at hjælpe hinanden, vores nabo, vores medmennesker, når der
er behov for det, og mit store ønske er, at du overvejer, om du kan undvære bare en lille smule til nogen,
som måske er endnu vanskeligere stillet end dig og din familie?
Kan du finde næstekærligheden i en tid, hvor du måske selv fryser og må spare? Kan du
grave dybt og finde lidt, du kan undvære – og som måske kan være med til at redde
julen for en anden familie i Houlkær?
Din lille dråbe i havet kan gøre en afgørende forskel, så overvej om du igennem
Houlkær Kirkes julehjælp kan være med til at gøre juletiden til noget ganske særligt for
nogen, som har det svært.
Det er dét, vi kan her i Houlkær – lad os vise det endnu en gang.
Rigtig glædelig jul til jer alle.
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Ikke alle genbrugsbutikker har plads til møbler. Det har Kirkens Korshærs tre
butikker i Viborg, og butikkerne deles om to varebiler til forskellige opgaver.
Foto: Louis Schmidt-Lund.

Kirkens Korshær
henter og bringer
Landets genbrugsbutikker er overvejende betjent af kvindelige frivillige. Hos Kirkens Korshær i
Houlkær giver flere mænd et nap med, da butikken også henter og bringer møbler og sorterer i
genbrugshus hos Revas.
Af Louis Schmidt-Lund

Peter Larsen er lidt en sjælden fugl. Han er en af de få mænd, man kan møde i en af landets mange
genbrugsbutikker, nemlig hos Kirkens Korshær i Houlkær. Flere gange om ugen er han at finde i butikken
i Houlkær-centret.
- Jeg giver gerne et nap med for at støtte Kirkens Korshærs sociale arbejde, og kontakten med kunderne
er rigtig hyggelig. Vi har rigtig meget dametøj, og rigtig mange unge køber mere og mere genbrugstøj.
Det mærker vi hos os ved, at de unge fra medieskolen og gymnasiet ofte kommer omkring og kigger, og
heldigvis også køber mange ting, siger Peter Larsen.
Han er dog ikke den eneste mand tilknyttet Houlkær-butikken. Der er nemlig jævnligt brug for lidt
”man-power”, for butikken er så stor, at der er plads til møbler.
Kirkens Korshær tilbyder således at komme ud til folk og hente brugbare ting - og at bringe købte ting ud
fra butikken.
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Flemming Jensen (til venstre) og Finn Søbjerg går til hånde med det grove arbejde hos Kirkens Korshær i Houlkær.
En fast dag om ugen kører de møbler ud til folk, som har gjort en god handel, eller kigger dødsboer igennem
for gode ting, som skal med hjem til butikken. Desuden er de fire gange om måneden involveret i at rydde op i
genbrugshuset hos Revas på Kirkebækvej. Foto: Louis Schmidt-Lund.

Det er Peter Larsen med til at koordinere, men det praktiske arbejde udføres af Flemming Jensen med en
fortid som blandt andet mekaniker og Finn Søbjerg, tidligere litograf, begge 66 år.
Flemming har været med i arbejdet i fire og, Finn i to år.
- Vi får ofte henvendelser fra folk med dødsboer, og vi kommer gerne og kigger efter brugbare ting til
butikken, men vi rydder altså ikke folks dødsboer. Det er der stor forståelse for, og rigtig mange donerer
alligevel det, vi kan bruge til det gode formål, fortæller Peter Larsen.
Finn og Flemming har en af to store varebiler til rådighed, som de deler med to andre korshærs-butikker i
Viborg på henholdsvis Farvervej og Koldingvej, den sidste udflyttet fra Vesterbro Torv.
De har rådighed over lidt hjælpemidler som små rulleborde til møbler og en speciel sækkevogn.
- Vi er altså ikke rigtige flyttemænd med specielle bæreseler til rigtig tunge ting, så eksempelvis klaverer,
uanset hvor gode stand de måtte være i, må vi desværre takke nej til, siger Finn Søbjerg.
Tingene skal også være i god stand, så Kirkens Korshær kan stille tingene direkte i butikken.
- Er der lige en bagside på en reol, som skal have stift, så finder vi da ud af det, siger Flemming Jensen og
peger netop på en reol med den lille skavank, inden den trilles ind i butikken.
Køber man møbler og gerne vil have dem bragt hjem, så må man lige betale lidt for det.
- Vi tog tidligere 75 kroner for udbringning, men på grund af de stigende energipriser har vi desværre
måttet sætte prisen op til 100 kroner, oplyser Peter Larsen.

Tømmer genbrugshus
De to raske gutter har ud over at hente og bringe, også hvad der ligner lidt fast arbejde.
Kirkens Korshær holder sammen med de øvrige velgørende foreninger øje med et hus hos Revas på Kirkebækvej, hvor folk kan aflevere ting til genbrug, ud over en masse tøj også møbler, elektronik og pynteting.
- Vi deler huset med fire andre velgørende organisationer, og vi er fire gange om måneden omkring genbrugsstationen for at rydde op, og sommetider er der også fyldt helt op uden for huset. Vi finder så ud af,
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hvad vi kan bruge, og resten sorterer vi og anbringer i de forskellige containere på pladsen, fortæller Finn
Søbjerg.
- Det kan der godt gå en halv dag med, og på de rigtig gode dage må vi køre to gange for at få alle tingene
med hjem, tilføjer Flemming Jensen.
Det er ikke alle genbrugsbutikker, som har plads til møbler, men det har de tre butikker under Kirkens
Korshær, ud over den i Houlkær også på Farvervej og Koldingvej - sidstnævnte er den udflyttede butik fra
Vesterbro Torv inde i byen.
De tre butikker deles om to varebiler til de forskellige opgaver.
Kirkens Korshær i Houlkær har tilknyttet 30 frivillige og er en af 240 butikker i Danmark. Kirkens Korshær
er således den velgørende organisation med flest genbrugsbutikker.
Overskuddet fra butikkerne går til støtte for socialt udsatte, og i Viborg betyder det blandt andet, at der
dagligt kan serveres et måltid mad til omkring 30-40 mennesker.
En fin kommode er på vej til at finde
en plads i Kirkens Korshærs butik i
Houlkær. Foto: Louis Schmidt-Lund

Den anden vej skal et flot sofabord
ud til en kunde. Det koster lidt at få
møbler bragt ud fra Kirkens Korshær.
Alle udgifter skal holdes nede,
så der bliver mest muligt at gøre
godt med for socialt udsatte.
Foto: Louis Schmidt-Lund
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Anja Kristensen (t.v.), Kikkie Vandrup og Jens Velling ved området
bag Houlkærvænget. Foto: Kristian Wesenberg Andersen

I Houlkær er vi
”Vilde med vilje”
– og vi elsker det
Både ved Houlkærvænget og ved stien bag plejehjemmet Kildehaven er større biodiversitetsprojekter skudt op. Den kedelige græsplæne er afløst af træer, stier, blomster og liv.
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

- I begyndelsen mødte vi lidt kritik og manglende forståelse, men kritikken er helt forstummet, og nu får vi
kun positive tilkendegivelser.
Sådan fortæller Anja Kristensen, Jens Velling og Kikkie Vandrup om de nye biodiversitets-projekter, som
kan ses både bag boligblokkene ved Houlkærvænget og ved stisystemet bag plejehjemmet Kildehaven.
9
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Når solen bager ned på kampestenene, er de med til at holde på
varmen, og den ekstra varme kan insekterne godt lide, så de opholder
sig gerne ved eller under stenene.

Biodiversitetsprojektet ved Kildehaven er blandt andet lavet efter at have
hentet inspiration i Hedeselskabets biodiversitetspark på Randersvej.
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De tre er gartnere hos boligselskabet Bolig Viborg, som står for de grønne områder mange steder i kommunen – heriblandt altså på førnævnte område i Houlkær.
Til at starte med kunne forbipasserende og beboerne på Kildehaven blot se nogle sandbunker, og så havde
det da trods alt været bedre at beholde græsset og de trætte buske, som de var vant til at kigge på. Men
pludselig gik det stærkt.
Det arbejde, som primært Kikkie og Jens havde udført de to steder, kom pludselig til syne i form af vilde
blomster som gul okseøje og valmue, høje af græstørv, træer til citronsommerfugle, tidsler til tidselsommerfugle og kampesten i bedene – alt sammen som en del af det landsdækkende projekt ”Vild med vilje”.
- Vi har jo plantet nogle ting, som både er flotte, men som også kan passe sig selv. Jeg har for eksempel
også i min fritid gået og samlet nogle frø, som jeg har haft med herover til Kildehaven, hvor jeg så har sået
dem, fortæller Kikkie Vandrup, som glæder sig enormt over resultatet.
- De ældre fra plejehjemmet har taget rigtig godt imod det, og flere af dem går jævnligt ud og plukker en
buket af de vilde blomster, så de har noget flot at se på indenfor også, siger hun.

Kikkie Vandrup og Jens Velling er dem, som primært har
stået for projekterne ved Kildehaven og Houlkærvænget.
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Jens Velling fortæller, at han og Kikkie især har hentet inspiration i Hedeselskabets nye biodiversitetspark.
Både i forhold til de nye bede ved Kildehaven, men også cirka 150 meter derfra, hvor en del af den store
græsplæne ved Houlkærvænget er omdannet til et lille stisystem i græsset.
- Denne del af græsplænen er meget flad og meget våd. Her har vi klippet nogle stier ind i græsset, og vi
har plantet nogle piletræer, da de suger godt med vand, siger Jens Velling, som også kan fortælle, at det
på begge grønne områder er lykkedes ganske godt med at tiltrække liv i form af forskellige dyr og insekter.
- Det er da fedt med variation i stedet for bare at have en flad græsplæne, og vi kan se, at folk bruger
området her og er blevet glade for det. Og for os som gartnere er det så bare en ekstra bonus, at vi faktisk
lærer en masse af det. ”Vild med vilje” er stadig forholdsvis nyt også for os, og det er virkelig en fornøjelse
at være e del af. Vi er med til at give folk et smil på læben, og det gør også os glade, siger Kikkie Vandrup.

Søren Jensen
Hougaard

7624 9716

Karina Graakjær
Pedersen

7624 9709

FÅ ET FORMUETJEK
Uanset, om din formue ligger i dit hus eller andre værdier, så er du meget
velkommen til at kontakte os på 8662 5501 eller på ovennævnte numre og
bestille et gratis og uforpligtende formuetjek hos en af vores rådgivere.

Viborg
Gravene 18 · 8800 Viborg
Tlf. 8662 5501 · landbobanken.dk
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Er du ny bruger på
Houlkær Bibliotek?
Hvis man ikke er vant til at bruge biblioteket, kan det godt virke lidt uoverskueligt og en smule skræmmende
at komme der for første gang. Men som det er med så meget andet, så er det kun, indtil man har været
der et par gange. Så kender man de vigtigste rutiner.
Jeg vil fortælle lidt om, hvordan man kan blive bruger af biblioteket, og hvad biblioteket kan tilbyde.

Hvordan bliver man låner som voksen?
Man bliver oprettet som låner, hvis man kommer på biblioteket, når der er personale til stede. Man skal
have sit sundhedskort med, som man fremover bruger som lånerkort sammen med den pin-kode på fire
tal, som man selv bestemmer, når man bliver oprettet.
På biblioteket får man lidt at vide om, hvordan man låner og afleverer, hvor de ting, man interesserer sig for
står, og hvad vi kan tilbyde af arrangementer for børn og voksne.
Er man oprettet som låner, men det er over to år siden, man sidst har lånt, skal man oprettes igen.

Hvordan bliver man låner som barn?
Når man skal oprettes som låner, og man er under 18 år, så skal man have sin mors eller fars tilladelse.
Det vil sige, at barnet kommer sammen med sin far eller mor på biblioteket, og man skal huske barnets
sundhedskort.
Børn fra 0-16 år får et særligt børnelånerkort med deres navn på. Lånerkortet og sundhedskortet kan bruges på alle biblioteker i kommunen, ligesom man kan låne og aflevere på alle kommunens folkebiblioteker.

Hvordan kommer man ind på biblioteket?
Der er ”Åbent bibliotek”, hvor man, hvis man er over 16 år, selv kan lukke sig ind alle dage mellem kl. 7-22,
hvis man benytter døren ud mod p-pladsen. Personalet demonstrerer gerne, hvordan man lukker sig ind.
Der er personale til stede mandag – torsdag (se nederst på siden hvornår), og der er dørene til biblioteket
naturligvis åbne.

Hvordan låner og afleverer man?
I biblioteksrummet er der lige frem og til venstre en computer med en grå plade. Skal man låne, trykker
man på skærmen, hvor der står ”Udlån”, og man scanner sit kort til højre for skærmen.
Man indtaster sin pin-kode og lægger så materialerne på den grå plade et efter et. Når materialerne er
skrevet på skærmen, er de udlånt, og man afslutter sit lån ved at trykke på ”Afslut med kvittering” på
skærmen. Så får man en bon med en afleveringsdato på og en oversigt over, hvad man har lånt.
Skal man aflevere, trykker man på skærmen på ”Aflever”, og man lægger materialerne et efter et på pladen
14
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På billedet ser du fra venstre mod højre: Anne-Mette, Anette, Jette og Hanne.

foran sig. Når alle materialer er afleveret, sætter man dem på bogvognene på den anden side af gangen.
Man skal ikke bruge sit lånerkort eller sundhedskort, når man afleverer.

Hvad kan man låne og hvor længe?
Man kan låne mange forskellige materialer lige fra brætspil over læseklub-poser til sprogstimulerende
materialer. Men det, vi stadig låner mest ud af, er bøger.
Da vi er et forholdsvis lille bibliotek, er en del af materialerne kun på hovedbiblioteket i Viborg, men vi kan
altid få dem kørt ud til Houlkær. Så spørg eller reserver selv på viborgbib.dk, så skaffer vi det.
Vi har bøger for alle i alle aldre. Vi har bøger med stor skrift til dem, der ikke ser så godt mere, lette bøger
til dem, der har brug for det, aviser, blade, musik, dvd-film og Playstation-spil.

Hvad koster det?
Ingenting – men glemmer man at aflevere sine materialer til tiden, så koster det. Man kan forny sine lån to
gange på vores hjemmeside, hvis de ikke er reserveret til en anden låner.
Kom og hils på os – vi har ry for at være ret flinke og til at snakke med.
Der er personale til stede: mandag 13-18, tirsdag 10-17, onsdag 13-17 og torsdag 13-18. Og du går bare
lige ind, så tager vi godt imod dig!

VELKOMMEN PÅ HOULKÆR BIBLIOTEK
Vi ønsker alle vore brugere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
15
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Julemarked
Søndag d. 27/11
Kl. 10-14

I aktivitetshuset Odshøjvej 2 B

Der kan købes dekorationer, strik, kort
og mange andre spændende ting.
Der sælges æbleskiver, gløgg, kaffe/te og
sodavand.

I tombolaen
har du chancen for at
vinde en gevinst eller to.

Hvis du vil have en bod,
kontakt Charlotte Lund
tlf. 24603896
Vi glæder os til at se dig
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Julemarked
på Plejecenter
Kildehaven
Afholdes i år d. 26. november kl. 10-14.
Der er boder med forskelligt julepynt, amerikansk lotteri,
og der kan købes æbleskiver og tarteletter.
Overskuddet går til aktiviteter på plejecenteret.
Følg os evt. på Facebook
Arrangeret af Kildehavens Venner og aktivitets-medarbejdere på Kildehaven.
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Kvinders Mødested
i Houlkærvænget
er åben for alle!
Hver torsdag kl. 10-12 slår jeg dørene op for kvinder fra området, som har lyst til at mødes i et uforpligtende fællesskab med andre kvinder. I Kvinders Mødested snakker vi om vind og vejr, om emner der
kommer tæt på og berører os personligt, og om alt midt imellem.
Vi deler erfaringer fra vores hverdag og snakker om, hvad der rører sig omkring os. Jeg viderebringer
også meget gerne viden om aktuelle tilbud, som kvinderne kan have glæde af at kende til. Enkelte gange
har vi inviteret fagfolk til at gøre os alle klogere på et specifikt tema.
I mødestedets hidtidige levetid har det mestendels været besøgt af yngre, nydanske kvinder, som bor i
Houlkærvænget. Over tid er der en naturlig udskiftning, da de fleste af kvinderne kun går hjemme i en
begrænset periode, hvorefter skole, praktik eller arbejde kalder.
Med dette skriv ønsker jeg at gøre noget for at åbne fællesskabet mere op, og håbet er, at flere forskellige kvinder fra Houlkær – både hvad angår alder, etnicitet, livssituation etc. – får lyst til at kigge forbi.
Herigennem kan vi forhåbentlig hjælpe værdifuld erfaringsudveksling og lærerige kulturmøder på vej.
Kvinders Mødested: Hver torsdag kl. 10-12 i 28’eren (Houlkærvej 28).
For spørgsmål kontakt
Sofie Hjorth (tlf. 20886820)
Boligselskabernes Fællessekretariat
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Den almene boligsektor har fokus på at styrke unges
matematikfærdigheder. Derfor har BL indgået et samarbejde
med e-læringsfirmaet Area9 Lyceum om e-læringsplatformen
Mod På Matematik. Projektet er rettet imod unge, der skal
øve matematik på 6.-9. klasses NIVEAU og afvikles lokalt i
boligområderne, typisk af boligsociale medarbejdere.
I Mod På Matematik-platformen træner unge deres
matematikkundskaber på en anden måde, end de er vant til i skolen.
Alle øvelserne og forklaringerne tilpasser sig nemlig hver eneste elevs

faglige niveau ved hjælp af platformens unikke adaptive format.
Centralt i konceptet er, at de unge belønnes for deres indsats og
ihærdighed ligesom med et lommepengejob.

Fællessekretariatet i samarbejde med Houlkærskolen
Startede et nyt hold med 6 elever fra forskellige niveauer i Houlkær i
28’eren om torsdagen kl. 15-17
Målet med Mod På Matematik er at:
•

flere unge får en ungdomsuddannelse

•

fremme matematikkundskaber

•

opbygge faglig selvtillid

•

lære ansvaret ved et fritidsjob og
ved at tjene (lomme)penge

•

få en struktureret og sund
fritidsaktivitet

•

skabe motivation for vedholdenhed i
arbejds- og læringssammenhænge
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Tøjdukken ”Fido” er en gennemgående figur i forbindelse med legestue-arrangementerne på Kildehaven.
Her råber sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm for, så ”Fido” kan vågne af sin formiddagslur

En stjernestund for
såvel ung som gammel
Glæden er gensidig, når omkring 20 dagplejebørn fra Houlkær hver anden uge aflægger visit på
Kildehaven for at synge sammen med plejehjemsbeboerne.
Af Kim Juhl Andersen

Fido! Fido! Fido!
Selv om det stadig er forholdsvis tidligt på dagen, og morgenmaden kun lige akkurat er sat til livs, lykkes
det alligevel sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm at forene unge og gamle stemmer i et råb, der giver
genlyd helt ned i den medbragte kuffert.
Og frem fra kufferten dukker i næste øjeblik en lilla fugl af ubestemmelig race.
En – tydeligvis – både kær og velkommen gæst, som på beundringsværdig vis kan huske samtlige navne
– såvel på de yngste som på de ældste i forsamlingen.
Det er tirsdag formiddag, og Houlkær Nyt har eksklusivt fået lov til at være med til ”musikalsk legestue” på
Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven.
Eller ”Stjernestund for børn og ældre”, som Hanne Langer Flyvholm nu i stedet har valgt at omdøbe arrangementet til.
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”Fido” hilser på alle – både unge og gamle. Og med navns nævnelse, vel at mærke.

De lange gange på Kildehaven er et stort ”hit” blandt dagplejebørnene, som her er
på vej fra Tulipanhaven til Kilde-/Lærkebo.
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Programmet for legestuearrangementerne på Kildehaven består typisk af en
skønsom blanding af klassiske børnesange, nyere kristne børnesange, sange,
som afspejler årets gang, og velkendte salmer, som vækker minder hos
plejehjemsbeboerne. Som akset indikerer, er det her høsten, der er fokus på.

Både børn og ældre lever interesseret med, når sognemedhjælper
Hanne Langer Flyvholm synger for på Kildehaven.
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91-årige Bodil Johnsen er med under hele dagplejebørnenes turné rundt
på Kildehaven. Og hendes rollator kan være god at støtte sig til på turen fra
afdeling til afdeling…

Jane Nørskov (i midten) har været med gennem alle de otte år, dagplejebørn
og plejehjemsbeboere er mødtes til musikalsk legestue. ”Og børnene glæder
sig hver gang, de skal herned på Kildehaven”, konstaterer hun.
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- Jeg oplever jo hver eneste tirsdag, hvordan samværet på tværs af alder er med til at tænde lys i øjnene
på både børn og plejehjemsbeboere.
- Kombinationen af småbørn, ældre og musik – dét kan altså bare noget helt specielt, konstaterer hun.

Glæden er gensidig
De omkring 20 dagplejebørn, som hver anden tirsdag indtager det lokale ældrecenter, kommer for størstedelens vedkommende fra to private pasningsordninger i Houlkær: ”Winni og Annes Flexible Pasningsordning” og ”Janes Private Pasningsordning”.
I starten var det Houlkær Kirke, der lagde lokaler til, når børn og dagplejere med jævne mellemrum samledes til musikalsk legestue, men for omkring otte år siden opstod idéen om i stedet at forlægge sammenkomsterne til Kildehaven.
Og det har været en ubetinget succes, konstaterer Jane Nørskov, ”Janes Private Pasningsordning” på
Plejlen.
- Børnene elsker at komme på Kildehaven. At kunne løbe rundt på gangene og at være sammen med
plejehjemsbeboerne. Og vi kan også tydeligt se og mærke på de ældre, at de nyder at få besøg af børnene.
På den måde er det en win-win-situation for alle parter.
- Børnene glæder sig hver gang, de skal herned på Kildehaven, og de er dødtrætte, når vi kommer hjem
igen. Og – vel at mærke - på den gode måde, skynder Jane Nørskov sig at tilføje.

Kristen undertone
Børnenes besøg på Kildehaven strækker sig typisk over en times tid, og i løbet af den time når børnene at
besøge alle plejecenterets tre afdelinger: Rosenhaven, Tulipanhaven og Kilde-/Lærkebo.
Programmet består alle tre steder af en skønsom blanding af klassiske børnesange, nyere kristne børnesange, sange, som afspejler årets gang, og velkendte salmer, som vækker minder hos plejehjemsbeboerne.
Og ifølge Hanne Langer Flyvholm, som for godt fem år siden overtog sognemedhjælperfunktionen – og
dermed legestueaktiviteten - fra forgængeren Tove Kallestrup, har det gennem alle årene været almindeligt
accepteret, at samværet mellem børn og ældre på Kildehaven har en umiskendelig kristen undertone.
- Alle ved jo, at jeg optræder som repræsentant for Houlkær Kirke, og dét har jeg altid følt, der har været
fuld forståelse for, erklærer hun.

Et frisk pust
Som den eneste af beboerne på Kildehaven følger 91-årige Bodil Johnsen med dagplejebørnene under
hele ”turnéen” rundt på plejecentret.
- På den måde kommer jeg også lidt rundt og får hilst på beboerne i de andre afdelinger. Og så nyder jeg
jo samtidig at være sammen med børnene – og følge med i, hvordan de udvikler sig fra gang til gang.
- Jeg er selv gammel pædagog, og jeg holder derfor uvilkårligt lidt øje med, hvem der bare ”buser på”, og
hvem der måske umiddelbart er lidt mere tilbageholdende, fortæller hun.
Helt overordnet betegner Bodil Johnsen dagplejebørnenes besøg som ”et dejligt frisk pust ind i den daglige
rytme på Kildehaven”.
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- Og jeg er altid meget opmærksom på ikke at lave andre aftaler de dage, hvor børnene kommer på besøg
for at synge sammen med os. Jeg synes simpelthen bare, det er så godt, at Hanne arrangerer det hér, så
vi hver anden uge får et rigtig fint input udefra.
- Jeg går og altid og glæder mig, når jeg ved, at børnene kommer på besøg, og jeg tænker da også, at
det er noget af dét, der er med til at holde mig frisk, vurderer Bodil Johnsen.

Et stort savn
Hvor meget de jævnlige, små ”stjernestunder” betyder for både børn og ældre, blev måske i virkeligheden allertydeligst illustreret, da der under corona-nedlukningen midlertidigt blev sat en brat stopper for
den ellers så populære tradition på Kildehaven.
- Da fik vi virkelig mange forespørgsler fra beboerne om, det da ikke snart var tid til, at børnene igen kunne
komme på besøg og synge for os. Det var helt tydeligt et indslag, som mange savnede rigtig meget, da det
pludselig ikke længere var en del af hverdagen.
- Og det er da unægteligt også både dejligt og livsbekræftende, at vi nu igen har sådan en flok små poder
rendende rundt på Kildehaven et par gange om måneden, noterer Birgit Jensen, der som aktivitetsmedarbejder i Rosenhaven er en af de plejehjemsansatte, der er med til at koordinere dagplejebørnenes besøg
på ældrecenteret.
Under normale omstændigheder er det ellers kun i skoleferierne, ”stjernestunderne for børn og ældre” i
Houlkær ligger stille.

Det er intet under, hvis dagplejebørnene er trætte, når de har været
på besøg på Kildehaven. For koncentrationen er nærmest konstant
i top under besøget hos de aldrende venner på ældrecenteret.
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Der er nu engang noget sært fascinerende ved sæbebobler. Her bliver
der blæst sæbebobler under dagplejebørnenes besøg i Kilde-/Lærkebo.
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Nyt fra Houlkærskolen

19 ºC er nok – siger Energistyrelsen og budgettet…
Af Jens Johansen, skoleleder på Houlkærskolen

At der mangler energi i Europa, er næppe undgået nogens
opmærksomhed. Det har store konsekvenser både derhjemme og i det øvrige samfund, herunder skolerne, hvor energipriserne stiger voldsomt.
Skal vi samlet sikkert gennem vinteren, skal vi stå sammen
om at spare på energien, og skal skolens økonomi hænge
sammen, så må vi skrue ned for forbruget.
Den 14. september vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget en
række energibesparende initiativer i kommunen, som ligger helt i tråd med anbefalingerne fra Energistyrelsen. Tiltagene indeholder bl.a. flere såkaldt ”adfærdsregulerende tiltag” på kommunens institutioner, som
vi, den lokale ledelse på skolen, er ansvarlig for at udmønte. Tiltagene er:
1. Temperaturen i kommunale bygninger sænkes til 19 grader
2. Ingen lys på juletræer
3. Alle institutioner er forpligtet til at følge Energistyrelsens spareråd
Logikken er klar. Hvis vi alle gør lidt, kan vi sammen nå langt. Hvis vi hjælper hinanden med de gode vaner
f.eks. sluk lyset, sluk apparater, spar på det varme vand og så videre, så kan vi ud fra devisen ”mange
bække små” nedbringe skolens energiforbrug med forventeligt 20 procent.
Vi har derfor på Houlkærskolen fra den 1. oktober iværksat både de fælles kommunale energibesparende
initiativer sammen med en række mindre lokale tiltag, som vi har vurderet ikke får den store betydning for
hverdagen, men som har en stor betydning for vores energiforbrug.
Det handler blandt andet om at tage apparater som vanddispensere, køleskabe og frysere ud af brug, samt
nedjustering af lyset på skolen.
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Hvis vi mangler motivation for tiltagene lokalt på Houlkærskolen, ja så behøver vi blot at kigge i budgetterne
for at finde den. Cirka en halv million kroner i ekstraudgifter til el, vand og varme i 2022, set i forhold til
sidste års regnskab, vidner om alvoren, vi står i ikke blot derhjemme i stuerne men også på Houlkærskolen.
Det siger sig selv, at en halv million kroner, som vi i år bruger ekstra på el, vand og varme, kunne have været
med til at understøtte skolens hverdag på en mere ønskelig måde til gavn for eleverne.
Men det er desværre vilkårene i et Europa anno 2022, hvor krig igen sætter sine spor på kontinentet, og
hvor praktisk talt alle afkroge af samfundet bliver ramt uden undtagelse. Vi må derfor bære vores, i den
store sammenhæng, lille del af byrden og så bare håbe på, at vi alle kommer godt gennem en forhåbentlig
mild vinter, hvor der bliver lidt mindre lys, lidt mindre varme, men forhåbentlig også med lidt mere sammenhold – og en ekstra trøje 
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Nyt fra Klub Gården
Et nyt skoleår betyder nye medlemmer i klubben, hvilket vi i den grad er blevet velsignet med: næsten 90
børn på 4. årgang, hvoraf de 80 er indmeldt.
Faktisk har Klub Gården de seneste år oplevet et regulært boom i medlemstal. I september 2018 havde vi
150 medlemmer, mens vi i skrivende stund har 240 medlemmer!
Det er helt vildt, og vi er utroligt glade for den opbakning, som både børn og forældre viser os.
Vi forsøger at skabe en hverdag med trygge rammer, hvor der er mere eller mindre forudsigelige aktiviteter,
samt plads og tid til spontane indslag. Sammen med de lidt større udflugter og lejrture er der forhåbentlig
noget for enhver smag, på alle tider af året.
Af nævneværdige aktiviteter havde vi bl.a. en familieaften i september, hvor der var besøg af over 200 børn,
søskende og familie. Det var skønt at møde familierne, da vi jo ikke er vant til at have forældre, der bringer
og henter i samme grad som på skolen. Vi er positivt overrasket over tilslutningen, og vi ser frem til flere
arrangementer i den dur.
Derudover var vi i Baboon City i oktober med 100 ellevilde børn. Sådanne ture og arrangementer er i den
grad også noget, vi pædagoger nyder godt af - det er virkelig sjovt og lærerigt at være sammen med klubbens børn i andre sammenhænge end den daglige trummerum.

Ungdomsklub
Husk at vi har gratis ungdomsklub hver mandag og torsdag kl. 17-21.30. Det er for alle fra 7. årgang til og
med 17 år. Her er der bl.a. plads til at spille i salen, dyste i FIFA og Counter-Strike, spise aftensmad, bage
kage og få talt med de voksne, hvis der er behov for det.
Og har man en god ide eller undrer sig over noget, så tøv endelig ikke med at kontakte os.
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Arternes Viborg
Arternes Viborg byder velkommen til vores nye arts-ambassade i aktivitetshuset.
Her møder du arts-ambassadører, som specialiserer sig i de lokale arter (for eksempel et dyr eller en
plante). Vi prøver at se verden med de valgte arters øjne og lærer om, hvordan vi passer bedre på arterne
og biodiversiteten.
Vi holder fri i december, men vi vender stærkt tilbage i 2023

Det er gratis at være med,
og til hvert møde har vi:
• dagens billede og spørgsmål, til debat og eftertanke.
• kaffe, te og saftevand.
• noget spændende på programmet!

Program:
Onsdag d. 2. november, kl. 19-21:
Fortælling fra Klima-folkemødet.
Onsdag d. 7. december OBS: pause/juleferie – Vi ses til januar!
Onsdag d. 4. januar, kl. 19-21:
Emner fra FN’s Verdensmål: Sundhed og Trivsel – Hvordan passer vi bedre på hinanden?
Onsdag d. 1. februar, kl. 19-21:
Emner fra FN’s Verdensmål: Bæredygtig energi – Lær om solceller, gas fra lossepladser m.m.
Onsdag d. 1. marts, kl. 19-21:
Emner fra FN’s Verdensmål: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Vi kigger på både ind- og udland, for at
lære nyt!
Bodil (egetræs-ambassadør) og Marie (grønspætte-ambassadør) byder velkommen klokken 19-21 i aktivitetshuset, den første onsdag i hver måned.
Nogle kender nok Bodil og Marie fra sprog- og kulturgruppen, som vi stadig har gang i. Du kan bare
kontakte os, hvis du vil være med til at lære sprog, eller hvis du f.eks. har spørgsmål til Artsambassaden
– ellers bare mød op!
Arternes Viborg har en nystartet hjemmeside: arternesviborg.dk. Der vil med tiden komme mere info, men
vi vil også skrive på houlkaerportalen.dk og her i Houlkær Nyt.
Kontakt: hej@arternesviborg.dk • Marie: 22 51 20 71 • Bodil: 29 24 89 43
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Elise Secher er frivillighedskoordinator hos Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg. Hun står i spidsen
for den nye genbrugsbutik med fokus på upcycling. Foto: Kristian Wesenberg Andersen

32

AKTUELT I OMRÅDET

Elise Secher har allerede taget imod flere donationer fra Houlkær-borgere,
som har været forbi Odshøjvej 7B, men der er plads til meget mere.

Alternativ genbrugsbutik
skal lige så meget være
et socialt værested
En genbrugsbutik med fokus på ”upcycling” åbner i løbet af de næste måneder. Der er brug for
frivillige hænder.
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

- Vi skal gerne være i gang med butikken i løbet af de næste par måneder.
Elise Secher er frivillighedskoordinator for Kirkernes Sociale Arbejde (KSA) i Viborg – og så er hun optimist.
Hun tror på, at det nok skal lykkes at finde en stribe frivillige, så drømmen om butiksåbningen bliver en
realitet.
Elise Secher står i spidsen for den nye satsning, som tager sin begyndelse i Houlkær. Nærmere bestemt i
lokaler på Odshøjvej i forbindelse med Houlkær Kirke. Det er her, hun holder til som frivillighedskoordinator,
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og det er tydeligvis også her, hun allerede har fået de første sendinger af genbrugsmaterialer, som skal
omdannes til nye produkter, der kan sælges i genbrugsbutikken.
Således fylder flere papkasser allerede godt på kontoret, men der er plads til mange flere materialer, og i
første omgang er det især interessant med brugt herre-, dame- og børnetøj, som modtages med kyshånd.
- Planen er, at vi skal lave en alternativ genbrugsbutik med fokus på upcycling. Det vil sige, at vi skal lave
nye ting af bruge materialer. Det kan eksempelvis være, at vi kan lave nogle flotte tasker af brugte skjorter
og bukser – og det er så de tasker, vi vil sælge i butikken, siger Elise Secher, som ikke vil sætte en præcis
åbningsdato, og som heller ikke endnu kan fortælle, hvor butikken åbner.
- Det ligger endnu ikke fast. Vi har tålmodighed, og vi vil hellere vente lidt med at åbne butikken, indtil vi
finder de helt rette lokaler.
- Helt lavpraktisk skal vi jo også have produceret en vis mængde varer, vi kan sælge, inden vi åbner en
butik, siger hun.

Frivillige søges
Og til at fremstille de ting, der skal sælges i butikken, skal der bruges frivillige, ligesom der også skal bruges frivillige til konkrete opgaver i forbindelse med driften af butikken, når den er kommet i gang.
- Til upcycling-værkstederne søger vi frivillige, som har lyst til at være en del af et kreativt fællesskab, hvor
der bliver syet, strikket, hæklet og produceret flotte, håndlavede ting ud af genbrugsmaterialer, som sælges
i den kommende butik. Samtidig er det vigtigt, at der er plads til hygge, snak og at lære nye mennesker at
kende, fortæller Elise Secher.
For det handler ikke om at tjene bunker af penge. Nej det handler om at blive en del af et fællesskab, og
her bliver også behov for frivillige, som ikke nødvendigvis er de mest fingersnilde.
- Der bliver lige så meget tale om et socialt værested som en butik. Det skal være et rummeligt sted, hvor
der er plads til alle, så derfor søger vi også frivillige med sociale kompetencer. Så er du en rigtig god lytter,
så kan det være, det lige er dig, der er brug for, siger Elise Secher, som har en god fornemmelse af, at det
er et projekt, som nok skal få vind i sejlene.
- Mange viser interesse for konceptet med upcycling, og vi modtager allerede donationer fra private i området, så jeg håber, der er nogen i Houlkær, som kunne tænke sig at være en del af fællesskabet og lære
nye mennesker fra området at kende gennem kreative aktiviteter, og som måske har lyst til at lære at sy
eller lave andet håndarbejde sammen med andre.
Genbrugsbutikken er et samarbejde mellem Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg og Menighedsplejen i Danmark, som har genbrugsbutikker rundt om i landet – og dermed også ganske stor erfaring i at drive den
slags.

Måske træværksted?
På lidt længere sigt er det også planen, at der skal upcycles andre ting end tekstiler. Det kan være, at der
som det næste skal oprettes et træværksted, så der også kan blive produceret og solgt lækre træ-effekter.
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Drømmen er at åbne den nye butik om cirka to måneder, men det kræver, at der
er fundet frivillige, og at der er blevet fremstillet nok produkter til at drive en butik.

I første omgang bliver det dog med fokus på brugt
stof, tøj, tekstil og lignende.
- Vi er interesseret i alle former for tøj, garn og
tekstiler, men også papir- og hobbyartikler. Donationer modtages med kyshånd, og det hele kan
afleveres på Odshøjvej 7B lige ved siden af Houlkær Kirke, siger Elise Secher.
Den 30. november klokken 17 indbydes alle interesserede til informationsaften selvsamme sted.
Her kan man komme og høre mere om den alternative genbrugsbutik og om de forskellige konkrete frivilligopgaver i butikken og i de tilknyttede
upcycling-værksteder.
Det er ganske uforpligtende at deltage, men da
der serveres lidt mad til de fremmødte, vil Elise
Secher gerne, at man tilmelder sig på tlf. 50 51
52 63 eller ved at sende en mail til:
kontakt.ksa@gmail.com
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Rektors hilsen
Det er blevet efterår, og på Viborg Gymnasium sætter vi nu temperaturen ned for at spare på varmen.
Det bliver lidt koldere at gå i skole i år, og både medarbejdere og elever skal huske en ekstra trøje, når
de er på skolen.
I Houlkær-området vil man også opleve, at det bliver lidt hurtigere mørkt. Normalt er lyset på skolens
område tændt til kl. 24, men denne vinter slukker vi allerede 21.30 for at spare på strømmen.
Heldigvis har vi på VG været optaget af at spare på energien i god tid. Vi har solceller på taget, der
forsyner os med en stor del af vores elforbrug, og i disse uger skifter vi vores varmestyringssystem, så
vi kan spare rigtig meget på energien.
Heldigvis er der masser af hygge inden døre på skolen, og så rykker vi lidt tættere sammen i tusmørket.
Vi fejrer halloween, når 1.g eleverne skal skifte fra deres grundforløbsklasser til deres studieretningsklasser. Billederne er fra arrangementet sidste år.

Venlig hilsen
Lene Gade
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Rundt om Viborg Gymnasium

Hvad er meningen
med den stribede høj?
”På nordsiden er der faktisk 2-3 grader koldere”.
På en lille høj bag Viborg Gymnasium står fire 1.g elever og peger ned i jorden med noget, der mest af alt
ligner en legetøjspistol. Det er dog noget så fredeligt som termometre, de står med. Og der er en mening
med målingerne. Meningen hedder Albedo. Men det vender vi tilbage til om lidt.
Måske har du set den lille høj, hvis du er kommet forbi nordøst-siden af Viborg Gymnasium? På højen er
der plantet nogle enkelte vinplanter. De er stadig ret nye og små, så der går nok lige nogle år, inden de
bærer frugt.
Underlaget er til gengæld interessant: Det er nemlig ordnet i tre farvede striber – en hvid, sort og beige. Og
netop farverne har stor betydning for det eksperiment i faget Naturgeografi, som eleverne er i gang med.
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Solens stråler og refleksion
De fire elever på højen – Marie Brodersen, Gabi Gomolka, Victoria Aagaard Andersen og Thomas Gravgård
Pedersen – er i gang med at undersøge betydningen af de tre forskellige typer underlag for temperatur og
vækstbetingelser for planterne.
Det er her, begrebet albedo kommer ind i billedet. Albedo betegner kort fortalt forholdet mellem, hvor
meget stråling en overflade modtager, og hvor meget der kastes tilbage. De fleste har nok selv erfaret,
hvordan en sort eller mørk overflade hurtigere bliver varm, når solen skinner, end en hvid. Og netop dette
skyldes forskelle i overfladernes albedo: sorte farve absorberer lyset og omdanner det til varme, mens den
hvide sender strålerne tilbage og derfor forbliver koldere.
Og det er netop, hvad eleverne konstaterer. På højens sydside er underlaget langt varmere end på nordsiden, og der er stor temperaturforskel alt afhængig af underlagets farve, mens der på nordsiden ikke er så
stor forskel mellem det hvide og det sorte underlag.
Det giver afsæt for en lille snak mellem eleverne om det problematiske i, at mere og mere is forsvinder fra
jordens overflade og erstattes af mørkere overflader. Som Thomas påpeger, så vil det accelerere klimaforandringerne, fordi jorden nu vil optage endnu flere af solens stråler, og den globale opvarmning vil gå
hurtigere.
Ud over den direkte læring, der er knyttet til forsøget, giver muligheden for at komme ud og få lidt variation i
skoledagen også et stort udbytte for eleverne. Inden vi forlader højen og bevæger os tilbage i klasselokalet,
konstaterer Gabi, at en lille øvelse som denne med både et tæt samarbejde og lidt bevægelse giver en dejlig
variation og gør det nemmere at koncentrere sig resten af dagen.
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Juletræet tændes
i Houlkær!
Torsdag den 24. november kl. 16.30
- under halvtaget ved bageren
Ikke på vilkår om vi vil give slip på en god tradition! Så vi skal have vores juletræ
i rundkørslen ved bageren, præcis som vi plejer. Og det skal så sandelig også fejres
den sidste torsdag før advent med sang og æbleskiver, præcis som vi plejer.
Men i år skal der spares på strømmen, så det bliver en allerledes nedtælling og også
et anderledes ”lys”, der kommer til at udgå fra træet. Men julet bliver der alligevel!
Så kom med familien og vær med til en lille hyggelig halv time med Houlkær-fællesskabet
i centrum som optakt til juletiden!
-

Vi mødes under bagerens halvtag til en halv time med:
Julesang og tale
Årets konfirmander synger julesang
Vi tæller ned til tændingen og danser om træet
Frivillige fra boligselskabet serverer gløgg og saft og æbleskiver
Kirkens lille julebod sælger årets Houlkær-jule-engel til fordel for julehjælpen

Medbring meget gerne jeres egen lommelygte!
Initiativgruppen, boligselskabet og kirken er arrangører.
Vi glæder os til at se jer!
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Borgermøde
med politikerne
Tirsdag den 29. november kl. 19.00 på Houlkærskolen
Initiativgruppen Houlkær vil gerne indbyde alle beboere i Viborg Øst til et debatmøde med vores lokale
byrådspolitikere!
Der sker meget i vores område i disse år, og der er mange lokale problemstillinger, som presser sig på.
Derfor synes vi, at det er en god idé, at borgere og politikere får lidt tid sammen til at lytte til hinanden
og drøfte emner, som har betydning for vores hverdag her i Houlkær og omegn.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage i mødet og engagere sig i udviklingen af vores dejlige område!

De emner, som vi har varslet politikerne om kunne komme
op i aftenens debat, er:
•
•
•
•
•
•

Skolestruktur og Houlkærskolens udfordringer
Kommuneplanen for området
De trafikale udfordringer omkring Houlkærcenteret og Houlkærskolen
Den kommende motorvej
Tiltrækning af industri og virksomheder til Viborg Øst
Offentlig transport

Men der kunne jo også være nogle helt andre ting, som I synes er vigtige – eller som I gerne vil blive
klogere på!
Så vel mødt til en forhåbentlig spændende aften!
Initiativgruppen serverer en øl eller en vand ved arrangementet.
På vegne af Initiativgruppen Houlkær
Kristine Jersin
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Kærlighedens arnested

Det, pludselig at komme til Houlkær Kirke som udefrakommende og udenforstående, var som at træde
lige lukt ind i kærligheden. Ikke en drømmende sentimental og virkelighedsfjern kærlighed – sådan, som
vi kender den fra bøger og film – men en meget praktisk, handlingsorienteret og jordnær kærlighed, der
udspringer af Kristi konsekvent og kontroversielt radikale udlægning af det dobbelte kærlighedsbud, sådan
som vi hører eller læser det i Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet:
”I har hørt, at der er sagt: ’Du skal elske din næste og hade din fjende.’ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender,
og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske Faders børn; for han lader sin sol stå op
over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.” (Matt 5,43-45).
Kristus gør op med den idé, at ””næsten kun er den/de/dem, der befinder sig i vores umiddelbare omgangskreds og kun er dem, vi i forvejen holder af - i Kristi forståelse er de to ord ”næste” og ”fjender” ret
beset ikke modsætninger, men udgør i stedet en helhed, hvorfor vi med sindsro kan erstatte dem med
eks. ”ven” og ”uven”, ”nære” og ”fjerne”, ”kendte” og ”ukendte” eller ligefrem ”alle”, uanset, hvad vi ellers
tænker om dem – og de om os: ”Kristus lærer os, at vi ikke skal gøre forskel, så det gør vi selvfølgelig ikke,”
siger to af kirkens tre præster samstemmende kort inde i vores allerførste møde, som fandt sted, en uge
inden praktikken officielt begyndte.
Det betyder, forstår vi snart, at man i Houlkær har et blik for medmennesket, som er til at tage og føle på
… og til at forstå: ”Næsten” er alle, ja, enhver og sognegrænsen er en bureaukratisk foranstaltning.
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Inden for sognet er Houlkær Kirke det naturlige fikspunkt, et kærlighedens arnested, hvorfra to modsatrettede, men absolut ikke modstridende bevægelser kan tegnes ift. medmennesket, fordi den, der ikke
modtages i den ene bevægelse, måske nås i den anden.
Der er dels den indadrettede og inviterende: Kirkens åbne arme, døre og rum, som modtager enhver besøgende uden at skele eller spørge til gæstens religiøsitet.
Der er desuden den udadrettede og opsøgende: Den konkrete og nogle gange bogstavelig talt kontante
hjælp. Begge dele er, fornemmer man, skarpt pointeret af absolut nødvendighed: ensomhed, personlige
udfordringer og økonomiske problemer findes blandt alle grupper og hele året rundt, hvorfor kirkens diakonale indsats og sociale engagement altid skal kunne komme alle til gode.
Det er således et italesat ønske, at alle skal kunne komme og finde et fællesskab i kirken, uafhængigt af,
om man har tilhørsforhold til kirken eller ej.
Samtidig sker der det forunderlige, at kærligheden og rum¬meligheden også strømmer tilbage til kirken og
til kirkens folk; præcis, hvor rummelig Houlkær-boerne er, har vi begge mærket, helt fysisk, på vore nervøse
legemer – ikke mindst i det smukke kirkerum, hvor præsterne uden frygt har overladt alter, kirkegulv og
prædikestol til os – og menigheden har taget varmt imod os og straks tilgivet os enhver skælven, tøven og
usikkerhed.
I Houlkær Kirke er vi blevet løftet op og båret. Houlkærs hjerte er stort og banker stærkt … og at træde ind
i Houlkær Kirke er som at træde lige lukt ind i kærligheden.
Cordelia og Mikael, i praktik i Houlkær Kirke.

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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Aktuelt fra Houlkær Kirke
Julehjælp
December nærmer sig med alt, hvad det indebærer - også af udgifter!
Også i år vil der være mulighed for at søge julehjælp fra Houlkær Sogns Menighedspleje.
Vores julehjælp er et tilbud til økonomisk trængte familier i Houlkær sogn med børn under 18 år.
Skemaer til ansøgning kan hentes i kirken i åbningstiden fra onsdag den 16. november.
Vi skal have det udfyldte skema tilbage senest tirsdag den 29. november kl. 12.00.

Indsamling til julehjælp
Som omtalt er det muligt igen i år at ansøge om julehjælp i Houlkær
Kirke. Det er en speciel tid, vi lever i, hvor mange har store økonomiske udfordringer. Både mad, el og varme har nået nogle højder, der
for mange er uoverskuelige.
Vi forventer derfor stor søgning til vores julehjælp og har derfor ekstra
megen brug for jeres hjælp i år, så vi kan hjælpe så mange som muligt. Vi har planlagt forskellige tiltag og arrangementer, hvor det bliver
muligt at støtte - det være sig både med penge, gevinster til vores
tombola og indpakkede gaver til børn.
Sidste år blev vi kontaktet angående muligheden for at donere julegaver til børn. Vi modtog nogle flotte
indpakkede gaver, hvorpå der stod, hvilken alder og hvilken køn gaven var tiltænkt. Denne mulighed/ide vil
vi hermed gerne opfordre jer til at være med i. Gaverne afleveres i kirken.
I forbindelse med vores juletræstænding bliver det muligt at købe lodsedler, konfirmandernes julepynt og
”Englesten”.
Vi afholder koncert, hvor billetsalget går til julehjælpen. Der vil være lotteri i forbindelse med Lucia aften,
”de ni læsninger” og ”syng julen ind”. Se omtale af arrangementerne andetsteds.
I december vil der være salg i våbenhuset af ting fra nørkleklubben og ”julekuverter”, hvor det er muligt at
købe kuverter til flg. priser: 100 kr., 250 kr. eller 500 kr. Ved køb af en sådan ”julekuvert” doneres beløbet
til julehjælpen.
På forhånd tak for jeres støtte.
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Besøgstjenesten
I september havde vi en info-aften omkring opstart af besøgstjeneste i Houlkær, og heldigvis var der nogen,
der meldte sig som besøgsven, men vi har plads til mange flere.
Vi har udarbejdet en lille folder, som kort beskriver det. Materialet omkring: ”Bliv besøgsven” eller ”Få en
besøgsven” ligger i våbenhuset. Man er velkommen til at kontakte os eller komme forbi og få en folder.

Spirekor
Efter en periode uden et børnekor i Houlkær er der nu genopstartet et spirekor her i Houlkær Kirke.
Koret er for børn på 2. og 3. klassetrin, og der øves hver onsdag
eftermiddag mellem kl. 14 og 15 i Houlkær Kirke. Koret har fået
en flyvende start med masser af glade og entusiastiske børn,
både drenge og piger, der synger, så man kun kan blive glad
af at høre det!
Først og fremmest er det rigtigt sjovt at synge i kor – men spirekoret er faktisk også korskole, så man lærer noget om musik
og om at bruge sin stemme. Koret ledes af Houlkær Kirkes organist Maja Simonsen, og det er gratis at
være med.
Torsdag d. 6. oktober holdt spirekoret en lille mini-koncert for forældre og søskende, så de kunne få lov
at høre og se, hvad det er, man laver, når man går til kor. Bagefter var der kage og saft til alle, inden man
skiltes igen.
Og så går spirekoret ellers i gang med at øve til julen, hvor koret skal lave en festlig julekoncert med teater.
Den glæder vi os til!
Det er stadig muligt at begynde til spirekor. Henvend dig til Maja Simonsen på 21808773 eller
på organist@houlkaerkirke.dk

r?
er i Houlkæ
Hvad sker d Facebooksiden
Følg med på
på hjemmesiden
s
”O i Houlkær” og
len.dk
www.houlkaerporta
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ARRANGEMENTER
LØRDAG D. 26. NOVEMBER KL. 12.30
ADVENTSFEST
Velkommen til en hyggelig eftermiddag, hvor vi tager hul på adventstiden!
Der vil være mulighed for at handle hos nørklegruppen. Vi spiser en dejlig middag, og efterfølgende lytter
vi til en julefortælling og synger sammen.
Vi slutter af med æbleskiver og kaffe/te. Det koster 40 kr. at deltage.
Husk tilmelding til middagen senest fredag d. 18. november til sognemedhjælper Hanne Flyvholm på
42834027.
SØNDAG D. 4. DECEMBER 2022 KL. 10.30
DE NI LÆSNINGER
Traditionen tro har vi de ni læsninger i Houlkær Kirke som en stemningsfuld optakt
til julen. De ni læsninger fører os gennem julens forløb – fra forudsigelser om
Messias’ komme og englenes sang til stalden i Betlehem.
Dette år opføres mellem læsningerne Benjamin Brittens ”A Ceremony of Carols”,
der er skrevet for pigekor og harpe. Houlkær Kirkes pigekor samarbejder i denne
anledning med Viborg Domkirkes Ungdomskor, og de vil sammen med harpenist
Joost Schelling og de to korledere Jette Haslund Birch og Maja Simonsen opføre
den dejlige julemusik.
Læsningerne forestås af nogle af kirkens mange frivillige, og Kristine Jersin er liturg.
Efterfølgende vil der være lotteri til fordel for julehjælpen.
Fri entré
JULEAFTEN, LØRDAG D. 24. DECEMBER KL. 18.00-22.00
JUL I FÆLLESSKAB
Juleaften inviteres enlige, par og familier, der har lyst til at fejre juleaften
sammen. Aftenen byder på traditionel julemiddag inkl. risalamande og
mandelgaver. Derefter tændes juletræet, juleevangeliet læses, og der synges julesalmer og danses omkring juletræet. Der uddeles julegaver, serveres kaffe - og som afslutning på aftenen får alle en godtepose med hjem.

Sted: Houlkær Kirke, Odshøjvej 7A, 8800 Viborg
Pris: 50 kr.
Der kan efter aftale arrangeres kørsel til og fra arrangementet.
Tilmeldingsfrist: Gerne inden den 15. december.
For tilmelding og yderligere oplysninger:
Kontakt frivillighedskoordinator Elise Secher, 50 51 52 63, kontakt.ksa@gmail.com
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg
45

HOULKÆR KIRKE

JULEAFTEN, LØRDAG D. 24. DECEMBER
JULEGUDSTJENESTER I HOULKÆR KIRKE
Som vi plejede før corona, har vi igen i år tre julegudstjenester
om eftermiddagen samt en familiegudstjeneste tilrettelagt for de
mindste om formiddagen:
Kl. 11.00: familiegudstjeneste, risengrød i våbenhuset efter gudstjenesten
Kl. 13.00: julegudstjeneste
Kl. 14.15: julegudstjeneste
Kl. 15.00: julegudstjeneste
LØRDAG D. 31. DECEMBER KL. 22.00
NYTÅRSAFTEN
Kunne du tænke dig at runde 2022 af sammen med andre over en
kop kaffe inden gudstjenesten kl. 23.00?
Så har du chancen kl. 22.00 i våbenhuset.
Der er selvfølgelig lidt lækkert til kaffen.
ONSDAG D. 11. JANUAR KL. 17.00
HELLIGTREKONGERS VANDRING
En sjov gudstjeneste for store og små.
Vi tager afsked med julen og vandrer ind i det nye år ved en hyggelig og anderledes gudstjeneste for hele familien. Vi følger i de
hellige tre kongers fodspor i faklernes skær til fortælling og sang,
indtil vi finder frem til stalden i Betlehem og vender hjem igen.
Så kom og mød de tre konger og Herodes og æslet og barnet i
krybben en sidste gang!
Gudstjenesten starter ude og slutter inde i kirken. Så sørg for at være varmt klædt på!
SØNDAG D. 15. JANUAR KL. 10.30
KOLLEKTSØNDAG
Denne søndag stiller vi skarpt på arbejdet i Kirkens Korshærs Varmestue her i Viborg. Det gør vi for at støtte
dette vigtige arbejde ved en særlig indsamlingssøndag. Derfor vil vi ved gudstjenesten denne søndag samle
ind til fordel for varmestuen. Og indsamlingen vil fortsætte ved en kirkefrokost efter gudstjenesten, hvor
vi skal høre meget mere om varmestuen, og hvor betalingen for frokosten går ubeskåret til varmestuens
arbejde.
Pris for frokost 50 kr. pr. person. Der er ingen tilmelding.
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TORSDAG D. 19. JANUAR KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG,
”I EN KÆLDER SORT SOM KUL – OM AT LEVE I OG LEVE MED EN DEPRESSION”
Tidligere efterskoleforstander og sognepræst Jens Chr. Meldgaard vil fortælle om livet med depressioner
og om, hvordan vi kan hjælpe hinanden, når livet bliver svært. Foredraget beskriver både den syges perspektiv og også de nærmeste pårørendes situation.
Sammen med Jens Chr. Meldgaard deltager også Mads, som er ung og også selv har oplevet at være ramt
af en depression. Sammen ønsker de at gøre os klogere på – og samtidig afmystificere – en sygdom som
flere og flere, særligt unge, i vores samfund bliver ramt af.
SØNDAG D. 5. FEBRUAR 2023 KL. 10.30
SPILLEMANDSMESSEN
Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik,
og den første af sin art på dansk. Teksten er skrevet af Holger
Lissner. Musikken er komponeret af Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer, med udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik.
Folkemusikorkesteret Jysk på Næsen, hvori komponisterne også
deltager, spiller op til denne festlige gudstjeneste, og Houlkær Kirkes pige- og voksenkor og sangere fra Viborgkoret synger sammen med menigheden.
Nanna Clara Josef Johannessen er solist. Maja Simonsen dirigerer, og liturg er Kristine Jersin.
Fri entre
SØNDAG D. 19. FEBRUAR KL. 10.30
FASTELAVN I KIRKEN
Prinsesser, superhelte og uhyggelige monstre med mere – samt
deres familier – indbydes til gudstjeneste i børnehøjde. Efter gudstjenesten skal katten slås af tønden nede i kirkens kælder, og der
er fastelavnsboller til alle.
Dagen arrangeres i samarbejde med Houlkærs grønne pigespejdere.
TORSDAG D. 23. FEBRUAR KL. 14.30
SOGNEEFTERMIDDAG,
”DEN NYE HØJSKOLESANGBOGS TILBLIVELSE”
Anne Odgaard Eyermann er uddannet cand. mag. i musik, tidligere
højskolelærer på Silkeborg Højskole og nu korleder, foredragsholder og komponist. Og så var Anne Eyermann medlem af redaktionen på den nye højskolesangbog. Det er arbejdet med den og
de overvejelser, som redaktionen gjorde sig under udvælgelsen af
sangene, som vi får lov at høre om denne eftermiddag. Og så skal vi selvfølgelig synge fra Højskolesangbogen! Anne Eyermann udvælger og fortæller om sangene og spiller selv klaver til.
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KONCERTER
TORSDAG D. 8. DECEMBER 2022 KL. 19.30
JULEKONCERT
Koret Vocalia giver en adventskoncert om forventningerne til julens komme med masser af dejlige julesalmer, carols og sange om
tiden op til jul. Netop dette år bliver julen nok mørkere og koldere,
end vi er vant til. Men så er der så jo meget mere grund til varme
sig med musikken og lytte til ordene om lysets komme til verden
- ordene om et lys som brænder til alle tider og tænder et håb for
alle os, der sidder i mørket.
Vocalia er et ambitiøst og velsyngende kvindekor, som øver ugentligt i Houlkær Kirke under ledelse af Uffe
Munkgaard.
Entré: 50 kr. som går ubeskåret til Houlkær Kirkes julehjælp
TIRSDAG D. 13. DECEMBER 2022 KL. 17.30
LUCIAAFTEN MED KRYBBESPIL
Kom og vær med til en stemningsfuld luciaaften i kirken, hvor vi
sammen fejrer luciatraditionen. Kirkens pigekor vil stå for luciaoptoget, og kirkens nye spirekor vil opføre et julekrybbespil. Desuden
vil der være fællessalmer og fortælling. Efterfølgende vil der være
lotteri til fordel for julehjælpen og æbleskiver og gløgg/kaffe/saftevand, der sælges for 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Fri entré
ONSDAG D. 21. DECEMBER 2022 KL. 19.30
SYNG JULEN IND
Kom og syng julen ind sammen med Viborgkoret og Houlkær
Kirkes Pige- og Voksenkor. En god lejlighed til at finde den indre
sangfugl frem og lade julestemningen sprede sig med nogle af
de mange dejlige julesange og salmer. Der vil også være en julefortælling undervejs. Efterfølgende vil der være lotteri til fordel for
julehjælpen.
Fri entré
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LØRDAG D. 14. JANUAR 2023 KL. 15.00
NYTÅRSKONCERT MED VOXBOX OG SING4FUN
I HOULKÆR KIRKE
VoxBox og Sing4Fun vil igen i år synge til den festlige nytårskoncert i Houlkær Kirke - kom i god tid, da der plejer at være mange
publikummer. Dørene åbner en halv time før.
Sing4Fun dirigeres af Ingeborg Lindhardt Toft og består af 45
mænd og kvinder. Repertoiret er rytmiske sange. Koret akkompagneres af Anders Hjorth Nielsen.
VoxBox er et rytmisk koncertkor med 25 sangerinder. Det ledes af
Pavlina Salehi og Anders Hjorth Nielsen. Repertoiret er moderne
popsange.
Houlkær Kirkes organist Maja Simonsen vil spille festlig musik på orglet undervejs i koncerten, og vi vil
selvfølgelig alle synge lidt fællessange. Menighedsrådet serverer kransekage og champagne i pausen, så
vi sammen kan ønske hinanden et godt nytår.
Entré 30 kr.
SØNDAG D. 19. FEBRUAR KL. 19.30
KONCERT MED DUEN – DET DANSKE UNGDOMSENSEMBLE
Til koncerten kan publikum opleve et program med blandt andet
lækker engelsk strygermusik. Mere information om programmet vil
følge tættere på koncertdatoen.
DUEN er et strygerensemble bestående af mellem 15-25 af landets dygtigste strygere i alderen 17-27 år. Ensemblet har særligt
igennem de sidste år markeret sig som et unikt talentudviklingsforum og en højt respekteret spiller på den klassiske musikscene. Dirigent er Morten Ryelund.
Entré 50 kr. Unge u. 25: 25 kr.
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FASTE BEGIVENHEDER
BABYSALMESANG
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne.
De cirka 40 minutter går med sange og salmer. Vi ser på sæbebobler, danser og gynger i tæpper m. m.,
så børnenes sanser bliver stimuleret på mange forskellige måder.
Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst. Tilmelding til Hanne Flyvholm 42 83 40 27
eller hanne@houlkaerkirke.dk. Det koster ikke noget at deltage.
Der er babysalmesang hver torsdag kl. 10.45, dog ikke i skolernes jule- og vinterferie.
STJERNESTUND FOR BØRN OG ÆLDRE
Vi mødes på Kildehaven tirsdage kl. 9.30 til 10.30 i lige uger. Vi synger både nye og gamle sange og
salmer, lytter til musik, blæser sæbebobler, rasler med æg og danser. Det koster ikke noget at deltage, og
man er velkommen til blot at møde op. Hvis du vil høre nærmere, kan du kontakte sognemedhjælper Hanne
Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste i børnehøjde rettet mod børn i børnehavealderen og deres
familier. Vi synger, hører historie, beder fadervor og danser.
Gudstjenesten varer cirka 20 minutter, og bagefter går vi over i sognelokalerne og spiser spaghetti og
kødsovs sammen.
Der er også arrangeret en lille aktivitet til børnene, så de voksne kan sidde lidt længere over maden og få
talt med hinanden.
Pris for mad: 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Der er ingen tilmelding.
Datoer for kommende spaghettigudstjenester: onsdag d. 22. februar kl. 17.00
KÆLDERHYGGE
Vi mødes til et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes den anden tirsdag i måneden i kirkens kælder
fra kl. 17.30 til kl. 19.00. Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske
finder vi tid til at være lidt kreative.
Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnatsang. Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr.
for børn.
Vi mødes d. 8. november, d. 13. december til Luciaaften og d. 11. januar til Helligtrekongers vandring.
Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk. Dog ikke d. 13. december og 11. januar.
ÅBEN FAMILIE
Er stedet, hvor seniorer mødes hver anden fredag i ulige uger. Vi mødes fra kl. 18.00 – ca. 21.00, hvor
vi spiser sammen og hygger os. Vi har lidt underholdning i form af fortælling, historie, quiz eller billeder fra
den store verden.
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Vi mødes fredag d.11. november og lørdag d. 26.11 kl. 12.30 til adventsfest. Se særskilt program.
Vi deltager i Lucia-aften tirsdag d. 13. december. Se særskilt program.
Vi mødes fredag d. 6. januar og d. 20. januar, fredag d. 3. februar og d. 17. februar, d. 3. marts.
KIRKEKAFFE
Den 1. søndag i måneden mødes vi til en kop kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
December-kaffen er flyttet til søndag d. 27. november, 1. søndag i advent, hvor vi sælger ”resterne” fra
vores adventsfest.
NØRKLEKLUBBEN
Hver anden fredag i lige uger mødes nørkleklubben kl. 10.30, hvor
der laves håndarbejdsaktiviteter. Produkterne sælges bl.a. til vores adventsfest og forårsmarkedet. Overskuddet går til julehjælp i Houlkær,
støtte til Kirkens Korshærs Varmestue, Mor-barn centret i Bohong og
De grønne pigespejdere i Houlkær. Vi mangler flere ”nørklere”, så
kom endelig hvis du har tid og lyst. Der er fortsat stor brug for os, og
de penge, vi kan få ind ved salget af de fremstillede produkter. VELKOMMEN!
SAMTALESALON
Vi mødes i kirkens sognelokaler tirsdage i ulige uger fra kl. 10.00- 11.30, hvor vi drikker kaffe sammen og
på en uforpligtende måde bliver klogere på hinanden og livet gennem samtaler.
Vi mødes følgende tirsdage: d. 8. november, d. 6. december, d. 17. januar, d. 31. januar og d. 28. februar.
STUDIEKREDSEN
Har du lyst til at læse og dykke ned i et emne sammen med andre?
Studiekredsen er åben for alle interesserede. Der kræves ingen anden forudsætning end nysgerrighed. Der
er altid plads til nye deltagere. Læsemængden er overkommelig og ikke obligatorisk.
Du kan deltage i diskussionerne eller bare lytte med. Det er op til dig.
Studiekredsen mødes som regel den første torsdag i måneden kl. 10.00. Der indledes altid med en kop kaffe.
Kontakt gerne sognepræst Kristine Jersin på 24279633, hvis du har spørgsmål.
STILLEGUDSTJENESTE
Fordybelse og stilhed. Midt i en travl hverdag kan det være svært at finde åndehuller – tid til fordybelse i livets store spørgsmål, tid til bare at
være. Men hvis du har en halv time sådan en helt almindelig torsdag kl.
17.00, så kom forbi kirken til en lille stille gudstjeneste. Her bliver der
givet plads til ord og til tanker og til musik – til at læsse af og fylde på.
Gudstjenesterne består af læsning, bøn, sang og meditativ musik. Og
hver gudstjeneste tager udgangspunkt i sit eget overordnede tema.
Datoer for stillegudstjenester i efteråret: torsdag d. 8. december, torsdag d. 18. januar, torsdag d. 8.
februar.
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www.houlkaerkirke.dk
Kontaktoplysninger:
Kbf. sognepræst Kristine Jersin
træffes i kirken tirsdag kl. 10 – 11
og onsdag kl. 10.30 – 11.30 og efter aftale.
tlf. 24 27 96 33 · krje@km.dk
Sognepræst Lotte Martin Jensen
træffes i kirken fredag kl. 10 – 12, når hun ikke
holder gudstjeneste om søndagen
og i Søndersøparken onsdag kl. 10.45 – 12
tlf. 29 33 64 09 · lomj@km.dk
Sognepræst Steen Hedemann Andreassen
træffes efter aftale
tlf. 60 80 47 95 · stean@km.dk
Kordegn Mark Czepluch
træffes i kontorets åbningstider
Mandag – fredag kl. 9 – 13 og efter aftale
tlf. 86 67 40 88 · mcz@km.dk
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Sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm
træffes efter aftale
tlf. 42 83 40 27 · hanne@houlkaerkirke.dk
Organist og kantor Maja Simonsen
træffes efter aftale
tlf. 21 80 87 73 · organist@houlkaerkirke.dk
Organistassistent Uffe Munkgaard
træffes efter aftale
tlf. 25 34 25 96 · uffe@houlkærkirke.dk
Kirketjenerassistent Eva Birk Thuesen
træffes i kirken tirsdag til fredag kl. 8 – 12.30
tlf. 24 59 78 79 · kirketjener@houlkaerkirke.dk
www.houlkaerkirke.dk
Facebook: @houlkaerkirke.dk
MobilPay 66080
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Gudstjenesteliste
13. november
20. november
27. november

10.30
10.30
10.30

22. s.e. Trinitatis
23. s.e. Trinitatis
1. søndag i advent

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin

4. december
10.30
		
14.00
11. december 10.30
18. december 10.30
24. december 11.00
13.00
14.15
15.30
25. december 10.30
26. december 10.30
31. december 23.00

2. s. i advent
Kristine Jersin
– De 9 læsninger
International gudstjeneste Kristine Jersin
3. søndag i advent
Lotte Martin Jensen
4. søndag i advent
Lotte Martin Jensen
Familiejul 		Kristine Jersin
Juleaftensgudstjeneste
Kristine Jersin		
Juleaftensgudstjeneste
Kristine Jersin
Juleaftensgudstjeneste
Lotte Martin Jensen
Juledag 		Lotte Martin Jensen
2. juledag 		Kristine Jersin
Nytårsaften		Lotte Martin Jensen

8. januar
15. januar
22. januar
29. januar

1. s.e. Helligtrekonger
2. s.e. Helligtrekonger
3. s.e. Helligtrekonger
Sidste s.e. Helligtrekonger

10.30
10.30
10.30
10.30

5. februar
10.30
		
12. februar
10.30

Kristine Jersin
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen

Septuagesima
Kristine Jersin
- Spillemandsmessen
Seksagesima		Kristine Jersin
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Tip os!
Har du en historie til Houlkær Nyt
eller måske en ide til, hvem der kan
være et emne til ”Houlkær-portrættet”,
så send meget gerne en mail til:

houlkaernyt@gmail.com
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HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET

VI UDFØRER

 ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
 ALT I MURER- OG REPARATIONSARBEJDE
 NYBYGGERI OG OMBYGNINGER
 RENOVERINGER OG TAGUDSKIFTNINGER
 INVENTAR OG BYGNINGSSNEDKERI

LÆS MERE PÅ

HS-BYG.DK
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Det sker…
24. november 16.30

Juletræstænding

Houlkær Bageri

26. november 10.00

Julemarked

Kildehaven

26. november 12.30

Adventsfest

Houlkær Kirke

27. november 10.00

Julemarked

Aktivitetshuset

29. november 19.00

Borgermøde med politikere

Houlkærskolen

4. december 10.30

De ni læsninger

Houlkær Kirke

8. december 19.30

Julekoncert med Vocalia

Houlkær Kirke

13. december 17.30

Luciaaften med krybbespil

Houlkær Kirke

21. december 19.30

Syng julen ind med Viborgkoret, pigekor og voksenkor

Houlkær Kirke

24. december 18.00

Jul i fællesskab

Houlkær Kirke

31. december 22.00

Nytårsaften

Houlkær Kirke

11. januar 17.00

Helligtrekongers vandring

Houlkær Kirke

14. januar 15.00

Nytårskoncert med VoxBox og Sing4Fun Houlkær Kirke

Houlkær Kirke

19. januar 14.30

Sogneeftermiddag ”I en kælder sort som kul” Houlkær Kirke

Houlkær Kirke

5. februar 10.30

Spillemandsmesse

Houlkær Kirke

19. februar 10.30

Fastelavn i kirken

Houlkær Kirke

19. februar 19.30

Koncert med DUEN

Houlkær Kirke
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