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Hellere underdrive end overdrive. Måske en typisk indstilling fra en fattet vendel-
bo som mig. Deraf overskriften. 
Men helt ærligt, så er det jo mere end ”ik’ så ringe endda” at kunne fejre 25 års 
jubilæum for et beboerblad som Houlkær Nyt. Det er faktisk ret vildt og ret unikt, 
hvis jeg skal finde et par ord, der beskriver, hvad jeg tænker om, at det uafbrudt 
siden 1993 er lykkedes at sende Houlkær Nyt på gaden.
Gennem årene har bladet udviklet sig på rigtig mange områder. Det er vokset i 
omfang, det er blevet moderniseret, og det er blevet væsentlig mere appe-
titligt at se på og læse i.
I dette nummer af bladet kan du blandt andet læse et interview med 
en af idemagerne, Karin Gaardsted, som i september 1993 var med 
til at sende det allerførste Houlkær Nyt på gaden. Det skete ikke 
uden problemer, og folkene bag bladet så sig faktisk nødsaget 
til i det første blad at undskylde over for læserne, at det var 
blevet ”et lidt kedeligt blad”, som det blev formuleret. 
Siden er det gået slag i slag, der er blevet bygget på – og 
der er gennem årene blevet skrevet enormt mange inte-
ressante artikler om Houlkær-området og de mange ting, 
der sker her.
Kast lige et blik på bagsiden og se den mangfoldighed af aktiviteter, 
der hele tiden blomstrer i vores dejlige bydel. Og læg så oveni det væld 
af tilbud, som af forskellige årsager aldrig finder vej til Houlkær Nyt.
Du bor i en levende bydel. En bydel med masser af muligheder. En 
bydel hvor de mange forskellige interessenter, foreninger, klubber, 
skole, gymnasium og kirke trækker på samme hammel. Og netop 
dette samarbejde – sammenhold - kan måske være det, der sikrer 
Houlkær en appelsin i turbanen i form af en ny svømmehal. Folkene 
bag dette projekt har i hvert fald en plan. Læs blot hvad Jens Johan-
sen fra Houlkærhallen skriver i sit indlæg.
Og får vi en svømmehal i Houlkær, ja så vil jeg godt love, at der bliver 
endnu flere gode historier at læse her i Houlkær Nyt.
God læselyst!

25 år – det er da ik’  
så ringe endda!

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt
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Houlkær Nyt kan  
– med stolthed – fejre 
25 års jubilæum
Sammenhængskraft, overblik, fællesskab og stolthed var de absolutte nøgleord, da man i september 
1993 for første gang sendte Houlkær Nyt på gaden.

I dag er hun folketingsmedlem for Socialde-
mokratiet, Karin Gaardsted fra Houlkær, men 
for 25 år siden blev kræfterne for en stor dels 
vedkommende lagt i lokalområdet. 
Karin var således del af den redaktionsgrup-
pe, som i september 1993 kunne juble over at 
have sendt den allerførste udgave af Houlkær 
Nyt på gaden. Det er 25 år og fem måneder 
siden.
- Det er da ret stort at have været med til at 
lægge nogle af grundstenene til Houlkær Nyt, 
som jo stadig lever i bedste velgående. Det er 
faktisk imponerede og en kæmpe bedrift, at 
bladet stadig lever. Det har krævet – og kræ-
ver helt sikkert stadig – rigtig mange frivillige 
kræfter, fortæller Karin Gaardsted, som gan-
ske tydeligt husker, hvad hele bagtanken med 
etableringen af Houlkær Nyt var.
- For det første skulle det jo samle områdets 
aktiviteter ét sted. På den måde kunne vi give 
folk i Houlkær et samlet overblik over alt det, 
der skete her i området. Bladet blev et vindue 
til alle områdets aktører, siger hun og fortsæt-
ter:
- Derudover var det et mål at skabe fælles-
skaber og sammenhold i området. Det var jo 

AKTUELT I OMRÅDET

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Sådan så forsiden på den allerførste udgave af Houlkær Nyt 
ud. Udgivet i september 1993.
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AKTUELT I OMRÅDET

på et tidspunkt, hvor ikke alle talte lige pænt om Houlkær, så vi havde som klar mission at vise vores 
stolthed over Houlkær frem.

Fundamentet
I dag hviler Houlkær Nyt på et godt og stabilt fundament med Initiativgruppen Houlkær som grundpille og 
med Houlkærskolen, Houlkær Kirke, Boligselskabet Viborg, Houlkær Idrætsforening, Houlkær Hallen og 
områdets øvrige institutioner og foreninger som opbakkende organer – både økonomisk og i forhold til 
frivillige hænder.
- I dag fungerer de fællesskaber, jeg taler om. Den dårlige snak om Houlkær er forstummet, og folk fra 
andre bydele kan godt se, at Houlkær har noget unikt. Vi har noget at være stolte over i Houlkær, så missi-
onen er lykkedes, mener Karin Gaardsted, som roser skolen, kirken og idrætsforeningen for ”altid at have 
været rigtig dygtige til det, de laver”.
- Vores bydel havde behov for at manifestere sig, og Houlkær Nyt har jo været et redskab på den rejse. Det 
er et virkelig godt og vedkommende blad, og at det nu er lykkedes at udgive et fysisk blad i 25 år, det siger 
jo alt om, at folk her i området virkelig vil Houlkær Nyt. Og jeg ved, at andre bydele altid har misundt os for 
vores beboerblad, siger hun.

Lederen i den første udgave af Houlkær 
Nyt forklarede bladets formål, men 

undskyldte også for nogle startvanske-
ligheder, som ”giver sig udtryk i et lidt 

kedeligt blad”, som det blev formuleret.

Houlkær Nyt blev dengang udgivet otte 
gange om året. Nu er frekvensen halveret 
til fire gange. Til gengæld er bladet nu 
væsentlig mere omfangsrigt end tidligere.
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AKTUELT I OMRÅDET

Mangel på  
erhvervsområder  
øst for Viborg-søerne
Vi mangler synlige virksomheder, som kan vise unge den vej som karrieremulighed i denne bydel, 
siger ejer af HS Tømrer- og Snedkerfirma, Henrik Søgaard.

En by udvikler sig konstant. For blot 50-60 år siden var der i Viborgs midtby stadig en del håndværk og 
småindustri, mange af dem placeret i baggårdene. 
En del steder blev sanering nødvendig, men også de små virksomheder udviklede sig, så de havde behov 
for bedre plads og en mere hensigtsmæssig placering, som ikke nødvendigvis behøvede at være midt i 
byens centrum.

Af Louis Schmidt-Lund

Henrik Søgaard kunne vælge at flytte sin 
virksomhed HS Tømrer- og Snedkerfirma 
ud i Viborgs vestlige industrikvarter, hvis 
Lidl som planlagt overtager hans  
hjørnegrund ved Houlkærvej-Randersvej.  
Han vil dog meget hellere have en synlig 
virksomhed øst for søerne og stadig  
være en aktiv del af Houlkær- 
Overlund, da han i byplanlægningen  
ved byggemodning og udstykninger 
savner områder til erhverv uden for 
detailhandlen.
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AKTUELT I OMRÅDET

Politikere og byplanlæggere har, som årene gik, sendt erhvervslivet vestpå, både de små og de store. Mod 
øst, på den anden af søerne, er det nærmest gået stik modsat. Her er der og bliver fortsat byggemodnet og 
udstykket store arealer til boliger. Til gengæld skrumper antallet af erhvervsdrivende i Houlkær-Overlund, 
blandt andet ved Gl. Randersvej – Skriversvej.
Det er en udvikling som ærgrer hos Henrik Søgaard, indehaver af HS Tømrer- og Snedkerfirma på Hamlen 
i Houlkær. Hans forgænger flyttede netop ud fra Viborgs midtby i 1983, Henrik Søgaard overtog virksom-
heden i 2004.

- Området har fået tilført en del detailhandel de senere år, men ellers er der et par autoforhandlere med 
værksteder, en vvs-forretning og så os på Randersvej, som repræsenterer håndværk ud over det, som er 
tilbage ved Skriversvej. Jeg synes, det er en skam, at mindre håndværksvirksomheder og småerhverv 
ikke har fået mulighed for at etablere sig i de nye udstykninger. Nu komme også Taphede-området og 
Tapdrup-området med, og inden for en kortere årrække bliver vi øst for søerne 15.000 beboere, siger 
Henrik Søgaard.

Han er selv lige nu med i en større rokade, hvor planen er, at den tyske supermarkedskæde Lidl skal over-
tage hans grund, mens han så selv køber XL-Byg lidt længere ude på Randersvej. 
XL-Byg flytter så til gengæld over på den modsatte side af vejen med ny tømmerhandel og byggemarked 
længst ned mod den østlige rundkørsel. Det resterende areal op mod Løvbjerg supermarked er reserveret 
til en detailhandelsbutik.

Rokaden var efter planen sat til at begynde den 1. maj, men bliver nok lidt forsinket. Politikerne skal lige 
forholde sig til en klage fra beboerne på Hamlen, som mener, de bliver påvirket ekstra meget af trafik, hvis 
et byggefirma skiftes ud med et Lidl-supermarked.

Vil gerne være synlige
Da Lidl henvendte sig med sine planer til Henrik Søgaard, meldte tanken sig selvfølgelig straks, hvor byg-
gevirksomheden så skulle placeres.
- Jeg fik af kommunen tilbudt en grund på Mariendalsvej, men det tiltalte mig slet ikke. Der ligger i forvejen 
nogle store produktionsvirksomheder, og det er et fint sted at placere den slags virksomheder. Vi ville blive 
gemt lidt væk derude vestpå, og jeg føler lidt, at det er vigtigt, at min virksomhed er synlig, for det er jo hos 
lokalbefolkningen, vi især udfører vores opgaver, siger Henrik Søgaard, som er rigtig glad for, at han siden 
hørte om, at XL-Byg gerne ville flytte, da byggemarkedet har pladsmangel.

Privat har han selvfølgelig en tilknytning til Overlund-Houlkær, da han også bor i området. Der er dog også 
et andet aspekt i at bevare HS Tømrer- og Snedkerfirma i lokalområdet.
-  Ved at være her er vi med til at fortælle bydelens unge, at vi også tilbyder karrieremuligheder, som ikke 
nødvendigvis behøver at gå via gymnasiet. Vi var sammen med Erik Frandsen Biler, et vvs-firma og XL-Byg 
på Houlkærskolen i efteråret for at gøre opmærksom på mulighederne, og det gør vi meget gerne igen, hvis 
skolen ønsker det, siger Henrik Søgaard.
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Åbner andre døre
HS Tømrer- og Snedkerfirma har omkring 30 ansatte. Heraf er seks lærlinge, fem tømrere og en murer, og 
Henrik Søgaard understreger, at dem, han har på kontoret, også har en baggrund med lærlingeuddannelse.
- For mig er det vigtigt, fordi de ansatte på kontoret og på en byggeplads ved, hvad det drejer sig om. Når 
dem på kontoret også har den praktisk faglige baggrund, så opstår der ingen misforståelser, når de taler 
sammen. Vi oplever til gengæld jævnligt som en del af et projekt, at der opstår problemer på byggepladsen, 
siger Henrik Søgaard.

Han understreger, at arkitekter og ingeniører selvfølgelig kan det, de skal, men ofte opstår misforståelser 
mellem faggrupperne, fordi byggeledelsen ikke selv har prøvet at være en del af det faglige miljø på en 
byggeplads. Det koster mange unødige millioner af kroner, især i offentlige byggerier, når tingene ikke bliver 
lavet i den rigtige rækkefølge, vurderer Henrik Søgaard.
- En lærlingeplads kan være indgangen til et arbejdsliv, hvor der kan bygges på hen ad vejen. Det mangler 
vi at få fortalt de unge i dag. Hos XL-Byg har de problemer med at få elever, måske fordi de unge har svært 
ved at se sig selv i en tømmerhandel/byggemarked, men det åbner også nogle døre til udvikling i karrieren, 
hvis man har lidt talent for at kunne disponere og være købmand, siger Henrik Søgaard.

Hvis alt falder i hak med Lidl og XL-Byg, kan HS Tømrer- og Snedkerfirma dog ikke bruge hele pladsen selv.
- Så håber jeg, at nogle andre faggrupper inden for håndværk kan have lyst til at rykke ind, siger Henrik 
Søgaard.
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Frivillighed og gratis kaffe & kage i Kildehaven 
 
Tid:   Søndag den 31. marts klokken 14.00 – 16.00 

Sted: Kildehaven 2, Viborg 

Vi vil gerne byde lokalområdet ind til rundvisning og en snak om 
frivillighed og medborgerskab i Kildehaven. 

Kildehaven ligger smukt geografisk placeret med mange grønne arealer i den 
nordlige del af Viborg by, hvor vi er omgivet af parcelhuse, rækkehuse og 
boligblokke. Vi vil gerne have et tættere fællesskab med vores naboer og 
danne nye relationer med jer. 

Johannes Stensgaard, tidligere borgmester, vil komme og holde et 
oplæg omkring frivillighed og medborgerskab i lokalsamfundet.  

Kom og vær med til en dejlig eftermiddag og et spændende indlæg med 
Johannes Stensgaard. Vi håber, du bliver interesseret i at besøge os igen,  
og måske finder vi fællesskabet og frivilligheden sammen. 
Du vil også kunne møde Kildehavens Venner, centerleder Annette Jensen, 
aktivitetskoordinator Marianne Sørensen og frivillighedskoordinator Anne-
Grethe Nielsen. 

 
Gerne tilmelding på grund af kaffen: Senest d. 27. marts maks@viborg.dk 

Har du spørgsmål, kan de rettes til Marianne Sørensen, mobil 3076 0886 
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BABA-VIBORG
I Viborg er ni fædre, bosiddende i henholdsvis Houlkær, Ellekonebakken, Vestervang og Rødkærparken, og
af forskellig etnisk herkomst, i gang med et læringsforløb som baba-frivillig.
De undervises i deres rolle og betydning som far, forandring i eget liv, øget viden om børns behov samt  
forandringsledelse og styrkelse af kommunikation og forståelse mellem fædre og samfundets institutioner.

Efter læringsforløbet skal gruppen af baba-frivillige fortsætte arbejdet ved at danne netværk fædre imellem, 
aktivere andre fædres ressourcer samt motivere til positiv forandring i familiens liv - dette  både i eget 
netværk, men også ved særlige arrangementer i lokalområdet, hvor der sættes fokus på farrollen.

Fædrene deltager frivilligt i læringsforløbet, der består af ni heldags moduler, cirka hver tredje lørdag fra 
klokken 9.30 – 16.00, og på trods af tidspunktet er fædrene meget engagerede og møder stabilt op. 
Vi er nu langt inde i forløbet og har haft dialogmøder med forskellige fag-personer – sundhedsplejerske, to 
pædagoger og en fremskudt socialrådgiver. Der er er planlagt yderligere dialogmøder med skolelærer, unge-
medarbejder og politi, som alle prioriterer dette, på trods af, at det ligger udenfor deres normale arbejdstid. 

Ved et arrangement den 30. marts 2019 overrækker borgmester Ulrik Wilbek diplomer til de nye baba-fri-
villige – her er også fædrenes familier inviteret samt de fagpersoner, som har gæstet læringsforløbet – det 
bliver en stor dag. Så tag godt imod de nye baba-frivillige i jeres område – de kendes nemt på deres 
T-shirts og deres sorte jakker med baba-logo.

Baba er et landsdækkende koncept, som hører til under ”Fonden for socialt ansvar”, hvor også blandt 
andre Bydelsmødre og Natteravnene hører til, se evt. mere på www.baba.dk

Liane Wagner
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Viborg igen i front med 
nyt uddannelsestilbud 
Viborg Gymnasium & HF i endnu et samarbejde på tværs af brancher og uddannelser.

Viborgs borgmester Ulrik Wilbek var blandt de før-
ste til at lykønske Viborg Gymnasium & HF, som for 
nylig med stor glæde modtog en meddelelse om, at 
undervisningsminister Merete Riisager har godkendt 
Viborg Gymnasium & HF som det eneste gymnasium 
i Jylland, der må udbyde en lokal studieretning med 
fagene Mediefag A, Engelsk A og Informatik B. 
Borgmesteren glæder sig over, at Viborg dermed 
konsoliderer sin position som en attraktiv udviklings- 
og uddannelsesby med særligt fokus på animation, 
medier og AVR.
Det nye uddannelsestilbud henvender sig til unge, 
der interesserer sig for film, medier og digitale værktøjer. Det inviterer til et samarbejde med andre lokale 
aktører som VIA University College, EON Reality og TV Midtvest, som alle støtter op om den nye studieret-
ning, og som på hver deres måde kommer til at bidrage til uddannelsen og dens indhold. 
Rektor på Viborg Gymnasium & HF, Mads Fjendsbo, glæder sig over ministerens godkendelse: 
- Det er med til endnu en gang at sætte Viborg på danmarkskortet som byen, der tiltrækker mange kom-
petente unge, der gerne vil dygtiggøre sig inden for det digitale, visuelle område. På Viborg Gymnasium & 
HF har vi fokus på at gøre vores elever så fagligt dygtige som muligt og indgår gerne i nye og utraditionelle 
samarbejder, som gavner vores elever, gør dem mere nysgerrige og løfter dem fagligt og personligt. Derfor 
glæder vi os rigtig meget til at starte dette nye samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner og medie-
virksomheder om vores nye studieretning, udtaler Mads Fjendsbo
I Viborg Kommune har det i flere år været en målsætning at gøre byen og kommunen til et fyrtårn inden for 
såvel animation som inden for nye, digitale undervisningsværktøjer – sidstnævnte i samarbejde med EON 
Reality, som for nylig har etableret en afdeling i Viborg.  
Hos EON Reality glæder direktør Michael Lundorff-Hansen sig til være med til at styrke den nye medie- og 
informatikstudieretning på Viborg Gymnasium & HF.
- Den nye studieretning tilføjer uden tvivl nye perspektiver i etableringen af en sammenhængende AVR-ud-
dannelseskæde og et digitalt økosystem i Viborg Kommune, som Michael Lundorff-Hansen formulerer det. 
En anden stor uddannelsesinstitution i Viborg, VIA University College, er også en vigtig samarbejdspartner 
i forhold til det nye uddannelsestilbud. VIA bliver en vigtig medspiller i forhold til gymnasiefaget informatik, 

VIBORG GYMNASIUM OG HF
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Offentlige foredrag på VGHF
Kl. 19 - 21 i Auditoriet - Skaldehøjvej 12

Gratis adgang - Ingen tilmelding - Alle er velkomne

26/2 - Klimaændringer – den danske vinkel
Livestreaming med professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen, KU.
Hør om de atmosfæreprocesser og mekanismer, som ligger bag klimaændringerne og om de FN-rapporter, 
som i stor detalje udreder, hvad vi ved om de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser og hvad 
fremtiden byder på. Og hør om konsekvenserne i Danmark.

19/3 - Vores urolige klode
Livestreaming ved lektor i geofysik Bo Holm Jacobsen, Aarhus Universitet.
Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod 
liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og 
afslører detaljer om Jordens dybe indre.

9/4 - Når fysikkens stråler helbreder
Livestreaming ved professor i medicinsk fysik Kari Tanderup, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Hør om fysikken bag, at stråler kan slå kræftceller ihjel og bidrager til, at mange af os nu overlever kræft. 
Hør om den store, nye danske accelerator, som fra 2019 tilbyder danske kræftpatienter avanceret og mere 
skånsom strålebehandling med partikelterapi.

hvor gymnasieeleverne vil få inspiration i et samarbejde med VIA’s ingeniøruddannelse, Information and 
Technology Engineering.  
Derudover har VIA’s The Animation Workshop har mange års erfaring med filmskabelse og -uddannelse.
Morten Thoning, centerchef på The Animation Workshop, VIA University College i Viborg, jubler over, at 
Viborg Gymnasium & HF nu skal udbyde den nye studieretning med Mediefag A. 
Ifølge Morten Thorning ligger studieretningen helt i tråd med Viborg Kommunes animationsstrategi, og den 
vil styrke det i forvejen stærke animationsmiljø i byen og Viborg som Danmarks talentudviklingsby nummer 
et inden for de digitale, visuelle medier.
Endelig indgår TV MidtVest også i samarbejdet om den nye studieretning ved at give gymnasieeleverne 
mulighed for kortere praktikophold og indsigt i en medievirksomheds hverdag. 
- Det er en meget glædelig nyhed for Viborg Gymnasium & HF, udtaler rektor på VIA University College og 
bestyrelsesformand på Viborg Gymnasium & HF, Harald Mikkelsen.

VIBORG GYMNASIUM OG HF
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Viborg Gymnasium & HF 
inviterer virkeligheden  
indenfor og tager ud i den 
Først i det nye år, den 4. januar, satte design- og arkitektur-holdene på Viborg Gymnasium & HF gang i et 
samarbejde med Houlkær Kirke omkring udvikling af nye lamper til kirken. 
Som en del af processen frem mod produktet har eleverne set på kirkens postmodernistiske arkitektur, 
kirkens udsmykning og fået et oplæg om kirkens historiske udvikling ved formand for menighedsrådet 
Carsten Marcussen.
Tilbage i november åbnede en udstilling i aktivitetshuset ved Houlkærvænget med forskellige bud på nye 
byrum i området.
- Vi vil gerne vise Houlkær og resten af Viborgs borgere, at Houlkærvænget er et fantastisk dejligt sted. Der 
er et tæt samarbejde i Houlkær mellem gymnasium, skole, kirke, Initiativgruppen Houlkær, idrætsklubben 
og os som boligselskab med over 1000 boliger i området. Samarbejdet er med til at gøre bydelen rigtig 
velfungerende, sagde direktør i Boligselskabet Viborg, Grethe Hassing, ved udstillingens åbning.
Gymnasielærer Line Højgaard Porse, der sammen med sine design- og arkitektur-hold havde ansvaret for 
de modeller, der blev udstillet, supplerede:
- På Viborg Gymnasium & HF gør vi meget ud af at vise eleverne, at den undervisning, de modtager i 
gymnasiet, er en undervisning, de kan bruge i virkeligheden også. Derfor har vi fokus på at etablere 
samarbejder ud af huset - til glæde for os, men selvfølgelig også for dem vi samarbejder med. Og det kan 
vi selvfølgelig kun gøre, fordi vi har elever, der gerne vil udfordres på den traditionelle faglighed, tænke 
kreativt og prøve teorien af i praksis - og det er jo fantastisk.

VIBORG GYMNASIUM OG HF
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Nye ungdomsboliger  
i Houlkær

På en grund mellem Viborg Gymnasium & HF og Medieskolerne opføres 24 nye ungdomsboliger, som 
Boligselskabet Viborg står bag. Boligerne kommer til at ligge perfekt for de potentielle lejere, unge under 
uddannelse.
De fleste af boligerne - 19 - bliver ét-værelses, men i tre forskellige størrelser. De mindste bliver på 33 
kvadratmeter og kommer til at koste 2558 kroner om måneden, seks bliver lidt større - 36 kvadratmeter - 
til en pris på 2790 kroner pr. måned, mens tre af dem bliver på 44 kvadratmeter. Her bliver den månedlige 
leje på 3410 kroner. 
De resterende fem boliger i projektet bliver to-værelses lejligheder på 50 kvadratmeter til en husleje på 
3875 kroner pr. måned.
Med rødt er indrammet grunden, som boligselskabet har købt af Viborg Kommune. Foto fra Google

Klar i 2020
Byrådet godkendte på det seneste møde projektet, der kommer til at koste godt og vel 22,2 millioner kro-
ner, hvilket lige nøjagtigt er inden for den maksimalt tilladte anskaffelsessum for den slags boliger. 
Heraf skal kommunen bidrage med 10 procent i grundkapital - svarende til en udgift på 2,217 millioner 
kroner. Hovedparten af udgiften finansieres af et realkreditlån på 19,5 millioner, mens indskud fra de kom-
mende beboere dækker en lille halv million kroner af byggesummen.
Byggeriet, der opføres med murede facader, bliver på tilsammen 933 kvadratmeter, og det opføres som 
to separate bygninger, der bliver i op til tre etagers højde. Ud over lejlighederne bliver der et fælleslokale 
i den ene bygning og vaskeri i den anden, ligesom den ene af bygningerne forsynes med en tagterrasse. 
I kælderen bliver der depotrum til hver enkelt bolig og cykelparkering.
Byggeriet, der får navnet Camp East som et modstykke til Camp Logos på kasernearealet, forventes klar 
til indflytning i slutningen af 2020.
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Nyt fra Houlkærskolen  
– siden sidst
Så er vi kommet rigtig godt i gang med 2019 på Houlkærskolen. 

Vi har haft indskrivning til kommende børnehaveklasser.
Igen i år får vi tre klasser. Det er altid spændende at se det en-
delige tal, specielt med den megen omtale i pressen om flugten 
fra folkeskolen til privatskolerne.
På Houlkærskolen har vi heldigvis tilgang af elever på stort set alle 
årgange – vi har aldrig været flere – små 700 elever, det er fantastisk. 
I starten af december blev der offentliggjort en undersøgelse omhandlende elevernes tilkendegivelse af, 
hvor meget de keder sig i skolen. 
I den måling kan vi se, at eleverne på Houlkærskolen er mellem dem, der keder sig mindst i Viborg og på 
landsplan. Cirka 19 procent siger, at de keder sig. På landsplan er det 34 procent. 
Vi vil selvfølgelig tale med eleverne og udfordre dem på, hvad der er medvirkende til, at det kan være 
kedeligt at gå i skole. Noget kan vi måske ændre – andet kan og skal vi nok ikke ændre.

Som omtalt i sidste nummer af Houlkær Nyt er vi nu godt i gang med et nyt projekt, som vil komme alle, 
både børn og voksne, til gode.

Ønsket med projektet er at opbygge en ny foreningsstruktur for Houlkær Idrætsforening (HIF), hvor Houl-
kærskolen indenfor projektperioden 2019 - 2022 er primus motor og drivkraft.
Houlkærskolen har en medarbejder med en pædagogisk diplomuddannelse i projektledelse og er derfor 
særdeles godt rustet til at køre et så ambitiøst projekt. Vi vil i samarbejde med HIF og dennes bestyrelse 
udarbejde en ny rammesætning for idrætsforeningen, hvor skolen er rygrad i selve forankringsfasen. 
Vi ønsker i samarbejde med både HIF, DGI og Viborg Kommune at opbygge nye samarbejdsrelationer. 
Derudover vil projektet fokusere på kompetenceudvikling, administration og strategisk styring. 
Houlkærskolens rolle bliver at være en slags ”kraftcenter” for ressourceallokering, kommunikation og ud-
vikling. Allerede nu kan vi se et direkte afledt resultat af det nye samarbejde, hvor Houlkærskolen og HIF 
for andet år i træk tilbyder gymnastik. 
Derudover har vi i år sammen med Houlkærhallen udbudt e-sport, som har fået en forrygende start med 
20 fuldt besatte pladser to gange om ugen. 
Efter endt projektperiode i 2022 vil HIF være en flerstrenget selvstændigt kørende idrætsforening, hvor 
samarbejdet med Houlkærskolen er styrket og konsolideret.

Af Pernille Lilliedahl, skoleleder, Houlkærskolen
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Hvad er dog  
det for et nyt  
asfaltstykke  
på Skaldehøjvej?
Flere Houlkær-borgere har undret sig over, hvad et nyt stykke asfalt på Skaldehøjvej skal bruges til. 
Houlkær Nyt har svaret.

Hvad skal det dog gøre godt for, det nye cirka 15 meter lange stykke asfalt, der er blevet lagt på Skalde-
højvej mellem Houlkærskolens store parkeringsplads og gymnasiets ditto – blot på den modsatte side af 
vejen?
Det har indtil flere borgere i Houlkær undret sig over, og umiddelbart kan det også være svært at se 
meningen med galskaben. Asfaltstykket ligger således i ganske ensom majestæt ind midt i et træ- og 
markområde helt ud til Skaldehøjvej.
Der er dog en plan for området. Mellem Skaldehøjvej og Fristruphøjvej, som ligger på den anden side af 
marken, skal der nemlig opføres boliger. Nærmere bestemt 20 familieboliger og et fælleshus på i alt 2094 
kvadratmeter. Grunden er sammenlagt 7665 kvadratmeter stor.
Det er Boligselskabet Viborg, der har købt grunden og har lov til at bygge på den, oplyser Johannes Vester-
by (V), som er formand for Viborg Kommunes tekniske udvalg. 
Han oplyser også, at det lille stykke asfalt, som allerede er lagt, er etableret af Viborg Kommune, som 
allerede har været i gang med stikledningsarbejde til boligerne. Boligselskabet Viborg forestår selv det 
videre forløb.
Udover boligerne bliver der etableret parkeringspladser på et fælles parkeringsareal, og der bliver til de 
enkelte boliger lavet terrasser og opholdsarealer, ligesom der også etableres fælles opholdsarealer.
Centralt i bebyggelsen placeres et fælleshus, som blandt andet indrettes med køkken/alrum, bad og to 
gæsteværelser.
Boligselskabet Viborg håber, at boligerne er klar til indflytning sidst i 2019.

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

AKTUELT I OMRÅDET
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Vær velkommen…

Selvom det lige nu er både koldt og mørkt udenfor, og området omkring Houlkærhallen med fodboldbaner-
ne og tennisbaner står mørke, uklargjorte og ubrugte hen, så tegner året 2019 i Houlkærhallen til at blive 
et lyst og rigtig spændende år – både indenfor og udenfor. 
Måske bliver 2019 ligefrem året, hvor vi skal til at vænne os til tanken om, at det ikke længere ”blot” skal 
hedde Houlkærhallen, men måske Houlkær Fælled, Houlkær Idrætscenter, Viborg Idrætscenter Øst eller 
noget helt fjerde. Sagen er nemlig, at Houlkærhallen efterhånden ikke længere ”blot” er en idrætshal, og at 
den nærmeste fremtid afgør, om vi snart bliver til endnu mere.

I dag omfatter den selvejende institution Houlkærhallen, udover selve halbygningen med idrætshal, multi-
sal, selskabslokaler, cafeteria, mødelokaler og det nyindrettede e-sportslokale, også tennisanlægget med 
baner og klubhus, lysanlægget på fodboldbanerne og den lille kunstgræsbane mellem hallen og skolen. 
Så allerede nu kunne man godt argumentere for, at Houlkærhallen er meget mere end ”blot” en idrætshal. 
Men som allerede skrevet, så kan 2019 blive året, hvor en række projekter bliver afgørende for den videre 
udvikling af Houlkærhallen og for Houlkærområdet generelt.

”Move-on-wheels”
Projektet har været på bordet i efterhånden nogle år. 2019 skulle gerne blive året, hvor vi realiserer projek-
tet. Banen bliver omdrejningspunkt for cykelaktiviteter, men vi arbejder også på, at den skal blive udgangs-
punkt for et mountainbike-spor rundt i området.

Nye tennisbaner
I Overlund skal de bygge ny skole, og tennisbanerne i Overlund bliver i den forbindelse måske ofret for at 
give plads til byggeriet. 
Overlund Tennisklub har de seneste år også haft til huse i Houlkær, hvor de lejer sig ind i vores tennisanlæg. 
Det er klubbens ønske, hvis banerne i Overlund nedlægges, at samle deres aktiviteter i Houlkær og udvide 
anlægget med yderligere baner. Vi velkommer dette ønske, og vi har meldt os klar til at gå ind i projektet, 
hvis kommunen imødekommer klubbens ønsker.

Nyt klubhus til HIF
Mens jeg skriver dette, så er vi langt fremme i forsøget på at købe ejendommen Odshøjvej 160, som ligger 
umiddelbart ud til fodboldbanerne, og når du læser dette, så er handlen forhåbentlig faldet på plads. 
Det er vores ønske at omdanne huset til klubhus for HIF, vælte træer og buske ud mod banerne, så der 
bliver fri adgang og frit udsyn til banerne og skabe plads til ”Move-on-wheels” banen. 

Af Jens Johansen, formand for Houlkærhallen
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Et andet motiv er også, at vi ved at flytte HIF’s klubfaciliterer væk fra hallen kan disponere anderledes med 
kvadratmeterne, hvilket vi snart kan få behov for…

Ny svømmehal
I løbet af første halvår af 2019 skal byrådet nemlig tage den endelige beslutning om, hvor Viborgs nye 
foreningssvømmehal skal ligge. 
Houlkær er en ud af fire mulige placeringer, og det er ingen hemmelighed, at vi i al beskedenhed mener, at 
Houlkær er den bedst mulige placering af de fire. Dette siger vi ikke kun ud fra nogle helt objektive betragt-
ninger som placering, plads, tilgængelighed og samdriftssynergier, men også fordi, at Houlkær har brug for 
et ”bydelscenter”, hvor vi kan mødes i al den mangfoldighed, som området repræsenterer.
Oprindelig var det tænkt, at Houlkærcentret skulle være dette bydelscenter, og at de daglige indkøb skulle 
være det, vi mødes om. Udviklingen i detailbranchen har dog gjort, at de visioner, som blev tænkt i slutnin-
gen af 70’erne og starten af 80’erne, langt fra er blevet indfriet, og nok har vi stadig Houlkærcentret, men 
det er langt fra blevet til det bydelscenter, som man ønskede. 
Nu har vi en ny chance. Med en ny svømmehal, og de yderligere projekter, så har vi mulighed for at skabe 
et fantastisk idrætscenter, hvor hele bydelen, både Houlkær og det nye Taphede, kan mødes i og omkring 
bevægelse og idræt, og hvor der er ”plads til alle”. 
Houlkærhallens bestyrelse håber, at vi, når året er gået, kan se tilbage på et 2019, som blev afgørende i ud-
viklingen fra idrætshal til idræts- og bydelscenter.
Godt nytår og vær velkommen ”Houlkær Fælled”.

HOULKÆRHALLEN

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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Ti e-sportsudøvere ad gangen er der  
indtil videre plads til i Houlkærhallens 
nyindrettede e-sports-lokale.

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk

22
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E-sporten rykket ind i 
Houlkærhallen
Rundt regnet 150.000 kroner har det kostet at indrette tidligere klublokale til formålet.

Unge, der spiller computerspil?
Jamen, det er jo sådan nogle lidt kvabsede, nørdede typer, der sidder isoleret hjemme på deres loftsvæ-
relser og fylder sig med cola og chips.
Den fordom er der vist stadig mange, der ikke kan sige sig helt fri for. Uanset at e-sporten de seneste år har 
grebet voldsomt om sig i både idrætsverdenen og uddannelsessystemet – og uge efter uge samler fyldte 
haller til tv-transmitterede turneringer om store pengepræmier. 
Lokalt er Houlkær IF og Houlkærhallen her omkring årsskiftet også hoppet med på e-sports-bølgen. Med 
en klar ambition om at nuancere den traditionelle opfattelse af, hvad computerspil i bund og grund er for 
en størrelse.
Ideen opstod i kølvandet på, at Viborg Idrætsråd i sensommeren inviterede til møde på rådhuset for at slå 
et slag for e-sport på foreningsplan. 
Fire repræsentanter for Houlkærhallen og Houlkær IF var med til mødet, og så var der i øvrigt ikke ret langt 
fra tanke til handling.
- Det fremgår udtrykkeligt af formålsparagraffen for Houlkærhallen, at vi til enhver tid skal sørge for at stille 
rammer til rådighed for tidssvarende fritidsaktiviteter.
- Den målsætning kan man vel sige, vi lever op til, ved at vi nu forsøger at tilgodese de unge, der har valgt 
e-sport som deres sportsgren, påpeger formand for Houlkærhallen, Jens Johansen.
Plads til ti computer-atleter
Rundt regnet 150.000 kroner har Houlkærhallen investeret i at indkøbe udstyr – og installere e-sports-fa-
ciliteter i Houlkær IF’s tidligere klublokale i den langside af hallen, der vender ud mod fodboldbanerne.
Lokalet er i første omgang indrettet til ti unge computer-atleter ad gangen, men skulle der vise sig behov 
for dét, vil kapaciteten forholdsvis hurtigt kunne udvides med endnu et par spilstationer.
- Nogle vil måske mene, det var temmelig friskt at kaste sig ud i sådan et projekt i en situation, hvor vi reelt 
kun stod med en enkelt træner på hånden, men det er nu en gang den strategi, vi har valgt at forfølge – og 
personligt tror jeg også, det vil vise sig at være den rigtige løsning på den lange bane.
- Interessen for e-sport er helt klart til stede blandt de unge i Houlkær. Det har vi tydeligt kunnet fornemme, 
siden vi første gang præsenterede vore nye e-sports-faciliteter ved et åbent hus-arrangement i december.

Af Kim Juhl Andersen
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- Og heldigvis er vi økonomisk ikke mere presset, end at vi har råd til at lade aktiviteterne udvikle sig stille 
og roligt hen ad vejen.
- Selvfølgelig vil vi gerne have, at faciliteterne bliver brugt, når vi nu har investeret 150.000 kroner i dem, 
men først og fremmest har vi på nuværende tidspunkt brug for nogle frivillige trænere/ledere, som vil 
hjælpe os med at prøve nogle ting af, betoner Jens Johansen.
Hvad e-sports-aktiviteterne på sigt kan udvikle sig til, er det endnu for tidligt at spå om. 
- Men det kunne da være fantastisk, hvis vi på et tidspunkt kan få et lokalt LAN-party op at stå – og fylde 
hele hallen med e-sports-udøvere i en hel weekend, lyder det med forventning i stemmen fra formanden 
for Houlkærhallen.

Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER



25

HOULKÆRHALLEN

Computerspil er  
også en holdsport
Går man til e-sport i Houlkær IF, er motion, sammenhold og en ordentlig omgangstone en  
integreret del af pakken – præcis som på et fodboldhold.

Ved første øjekast ligner de til forveksling et hvilken som helst andet sportshold i Houlkær IF – de ti drenge, 
der udgør Houlkær IF’s første e-sportshold for 4.-6. årgang.
Under myndig ledelse af to unge trænerassistenter fra ”trænerspire”-holdet på Houlkærskolen er de i fuld 
gang med en intens stikbolddyst, inden opvarmningen afslutningsvis kulminerer med en hæsblæsende 
spurt, der på sekunder får ansigtskulørerne til at skifte fra lyse- til mørkerød.
- Det er en fast del af konceptet: at vi altid indleder træningen med en halv times motion og bevægelse.
- Det er lige med til at få pulsen op – og samtidig tror vi også på, at det er med til at give en anden form 
for socialt samvær på e-sportsholdet, forklarer træner Ronny Rasmussen.
Som it-supporter på Houlkærskolen er han som den første blevet ”headhuntet” til at stå i spidsen for aktivi-
teterne i Houlkær IF’s nystartede e-sportsafdeling, og to eftermiddage om ugen forsøger han efter bedste 
evne at indføre den lokale ungdom i Counterstrike-spillets finesser.
- Jeg er selv gammel ”gamer” og kan tydeligt huske, da jeg købte min første computer for mine konfirma-
tionspenge som 13-årig.
- I en periode fra 1996 og frem spillede jeg temmelig meget Counterstrike, men efter at jeg har stiftet 
familie, må jeg erkende, at det efterhånden er stærkt begrænset, hvor meget jeg får spillet.
- Derfor kan det da også sagtens være, at jeg ret hurtigt må se i øjnene, at nogle af de unge på e-sports-
holdene i Houlkær er væsentligt skrappere, end jeg selv er. 
- Men i virkeligheden handler min opgave som træner nok også lige så meget om at skabe rammerne. 
Resten klarer spillerne langt hen ad vejen selv, forudser Ronny Rasmussen.

Bandeord ikke tilladt 
Helt overordnet håber den 36-årige e-sports-træner og familiefar, at han med sit virke i Houlkær kan være 
med til at ramme en pæl igennem forestillingen om computerspil som et egotrip for individualister.
- Mange sidder stadig hjemme på deres værelser og spiller computerspil – mod modstandere, som de 
mere eller mindre tilfældigt møder ude i cyberspace.
- Det, vi gerne vil her i Houlkær, er at koble spil-aktiviteterne med en anden form for sammenhold – og 
derigennem forhåbentlig også være med til at skabe en anden omgangstone.

Af Kim Juhl Andersen
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Houlkærs nystartede e-sportshold for 4.-6. årgang gør sig klar til en sidste spurt  
i Houlkærhallen, inden de unge Counterstrike-spillere sætter sig til computerne.

En flok nysgerrige unge e-sportsudøvere samlet omkring træner  
Ronny Rasmussen i Houlkærhallens nyindrettede e-sportslokale.
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- Når man sidder derhjemme på værelset, kan der let ryge ”en finke af panden”, hvis en medspiller dummer 
sig og i det hele taget ikke er lige så skrap, som man selv er.
- På et e-sportshold i Houlkær, hvor nogle af spillerne er nybegyndere, mens andre har flere tusinde timers 
erfaring med Counterstrike, stilles der nogle helt andre krav til, at man forstår at beherske sig og ikke 
overfuser hinanden med grimme bandeord.
- Og i den forstand er der i virkeligheden ikke den store forskel på et Counterstrike-hold og et fodboldhold.
- På fodboldbanen er der jo som regel også nogle, der er lidt bedre end andre, og også her handler det i 
høj grad om at have styr på det mentale for, at man ved fælles indsats kan opnå det bedst mulige resultat, 
fremhæver Ronny Rasmussen.

Ikke bare et skydespil 
Indtil videre er det ”kun” Counterstrike, der står på repertoiret i Houlkær IF’s nyetablerede e-sportsafdeling 
– og dét har initiativtagerne bevidst gjort meget ud af at understrege på de informationsmøder, der har 
været holdt op til sæsonstarten.
Baggrunden er, at Counterstrike – i hvert fald på overfladen – er et ganske drabeligt skydespil, hvor 
terrorister og anti-terrorister med alskens våben forsøger at bekæmpe hinanden og pløkke så mange 
modstandere som muligt.
- Vi har overfor forældrene på ingen måde lagt skjult på, hvad Counterstrike er for et spil, og at det måske 
umiddelbart kan forekomme temmelig voldeligt.
- Personligt ser jeg det i langt højere grad som et holdspil. Et spil, hvor man fordelt på fem mands-hold får 
stimuleret sin evne til at arbejde sammen og tænke strategisk. På samme måde som det for eksempel er 
tilfældet, når man spiller paintball. 
- Og synes man endelig, at spillet er lidt for blodigt, har man altid muligheden for at ”slå blodet fra”, så det 
hele måske virker lidt mindre voldsomt, nævner Ronny Rasmussen.
Når det er sagt, skynder han sig at tilføje, at der i e-sportsafdelingen i Houlkær blandt andet også arbejdes 
på at få et FIFA-hold op at stå.
I FIFA er det knapt så voldelige midler, der tages i anvendelse, når alverdens bedste fodboldspillere mødes 
til kamp på den virtuelle grønsvær.
- Og i det hele taget vil det da kun være naturligt, at FIFA er en del af tilbuddet, når det nu er en idrætsfor-
ening, vi er tilknyttet, bemærker Ronny Rasmussen.

Nye trænere på spring
Det springende punkt har i etableringsfasen været at skaffe trænere og holdledere nok til de mange unge 
i Houlkær, der gerne vil gå til e-sport i fritiden.
På den baggrund var der tirsdag 15. januar indkaldt til et møde, hvor eventuelle nysgerrige kunne høre 
mere om, hvad det indebærer at være træner og/eller leder i Houlkær IF’s e-sportsafdeling.
Mødet samlede omkring en håndfuld interesserede med vidt forskellige kompetencer inden for e-sport - og 
it i det hele taget.
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- Og generelt synes jeg, det var et meget positivt møde, som giver håb om, at vi relativt hurtigt kan få endnu 
et par e-sports-hold op at stå i Houlkær IF-regi.
-  Samtidig har ungdomsskolen også booket sig ind i vores nyindrettede e-sportslokale. Foreløbig blot for 
en enkelt aften om ugen.
- Dét er i sig selv også opløftende: At vore unge fra Houlkær ikke altid er henvist til at drage ind til midtbyen 
for at deltage i ungdomsskolens aktiviteter, men at ungdomsskolen også er parat til at komme ud og gen-
nemføre aktiviteter lokalt, fremhæver formanden for Houlkærhallen, Jens Johansen.

E-sport og motion 
behøver ikke at være 
hinandens modsæt-
ninger. Se blot her, 
hvordan der spurtes 
igennem på Houlkærs 
nystartede e-sportshold 
for de yngste.

Ronny Rasmussen, i 
det daglige it-supporter 

på Houlkærskolen, 
var fra starten eneste 

træner i Houlkærs nye 
e-sports-afdeling, men 
et opløftende informati-
onsmøde midt i januar 

giver begrundet håb 
om, at endnu en hånd-

fuld frivillige trænere/
ledere ret hurtigt vil 

støde til.
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Det har været en voldsom proces for omgivelserne at få lavet fire 
bassiner i Helledalen langs Hellestien, men det skal være skidt, før 
det bliver godt. Formålet med bassinerne er at opsamle vandet ved 
voldsomme regnskyl i Overlund - og fra højene at rense regnvandet 
for næringsstoffer, inden det ender i Nørresø. Og så er det med til 
at aflaste det kommunale rensningsanlæg.

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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Bassiner i skovdal  
er ej blot til pynt
Energi Viborg og Viborg Kommune har samarbejdet om et projekt, der skal rense regnvand og  
klimasikre folks huse ved heftige regnskyl. 

For knap et år siden studsede folk med ærinde i skovslugten neden for Vestre Landsret, cyklister, fodgæn-
gere og kvarterets hundeluftere nok en kende. Der blev gået rimeligt hårdt til værks med træer og anden 
bevoksning langs Hellestien.
Efter et stykke tid begyndte store maskiner at husere på arealet, jordbunkerne blev højere, i takt med at 
der blev gravet fire huller. Store jernplader blev banket ned som spunsvægge, og pludselig i december, så 
var de der – fire bassiner ned igennem slugten mod Nørresø.
Bortset fra, at områdets vegetation stadig ser lidt hærget ud, så ser de fire bassiner spændende ud, men 
de er altså ikke blot til pynt. De er lavet i et samarbejde mellem Energi Viborg og Viborg Kommune, og 
formålene er faktisk mange.
- Bassinerne indgår i kommunens planer for klimasikring, så folk ved heftige regnskyl undgår vand i 
husene. Det kan lade sig gøre i områder, hvor der er sket en separation af kloakledningerne, og når vi 
kan samle regnvandet i Helledalen, kan vi på Energi Viborg også rense regnvandet, inden det sendes ud 
i Nørresø, forklarer Henrik Juel Poulsen, der har været projektleder i Helledalen for spildevandsafdelingen 
i Energi Viborg.
Det er samtidig en ren bonus, når regnvand ikke blandes med kloakvand, der skal omkring det kommunale 
rensningsanlæg i Bruunshåb. Altså mange færre kubikmeter unødigt vand tilføres rensningsanlægget i det 
daglige, og anlægget har langt større chance for ikke selv at flyde over, når de såkaldte 10-års regnvejr 
rammer Viborg.
- De heftige regnskyl kommer faktisk hyppigere end med 10 års mellemrum, og bassinerne i Helledalen har 
samme funktion som Sønæs. Det ser blot anderledes ud på grund af terrænet, forklarer Henrik Poulsen.

Afvander stort område
De fire bassiner aftager eller afvander et ret stort område oven for Helledalen via de separerede kloakrør. 
Det er længst oppe mod Houlkær gaderne Højvangen og Asmildvej, og langs Randersvej er det også Dalvej 
og Bakkevej - og så ellers en hel stribe af Højene langs Asmildhøjen og den sydlige del af Amtmandshøjen.
I det daglige vil de fire bassiner med et konstant vandspejl på en meter rumme 1000 kubikmeter regnvand, 
og når der er spidsbelastning, er kapaciteten næsten det dobbelte, med det øverste bassin som det største 
på 300 kubikmeter og yderligere 320 kubikmeter ved voldsomme regnskyl.

Af Louis Schmidt-Lund
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- Bassinerne er forbundet med hinanden, så vi kan regulere et bassin, der er over normal vandstand. Det 
rensede vand ledes fra det nederste bassin ud i Nørresø via to ledninger, og det er ledning nummer to, som 
er med til at klimasikre systemet, fortæller Henrik Juel Poulsen.

Flere miljøformål
Men hvorfor skal man egentlig rense regnvand, som jo ellers roses for at være Danmarks drikkevand, når 
det har været en tur ned i grundvandsdepoterne?
Det skal man, fordi regnvand fra befæstede arealer - det være sig asfalt, fliser, tage - tilføres næringsstoffer 
i form af partikler fra blandt andet fosfor og kvælstof, nok også noget fra spildt olie fra motorer.
- I bunden af de fire bassiner er der et sandfang. Når regnvandet sendes igennem bassinerne, sænkes 
vandhastigheden, og partikler kan bindes i bunden af bassinerne. Vi kan så drifte bassinerne ved at tage 
slammet op ganske forsigtigt i perioder med tørvejr. Vi skal så have fundet ud af, om det, vi samler op, skal 
i deponi eller brændes, siger Henrik Juel Poulsen.

En tur værd
Så bassinerne i Helledalen har altså også et helt specifikt miljøformål, da de skal medvirke til, at vandet 
i Nørresø bliver renere. Og på sin vis også et rekreativt formål, selv om det nok aldrig kommer til at måle 
sig med Sønæs.
- Vi har lavet nogle ret brede kanter på de to sider med spunsvægge, som man både kan sidde og gå på. 
Det er selvfølgelig med risiko for, at nogle falder i. Men som sagt er vandet kun en meter dybt det meste 
af tiden, og mellem stolperne er der nogle tværstænger, som man kan tage fat i for at komme op igen. Det 
skal nok frarådes at gå ned til vandet fra skovsiden, for der er så blødt, at man nemt kommer til at sidde 
fast, siger Henrik Juel Poulsen.
Det skal siges, at selve Hellestien har fået et løft for både cyklende og gående, og med tiden stilles der 
nogle bænke op samt nogle skilte med forklaring om bassinerne.
Hos Energi Viborg ser man frem til, at den naturlige vegetation kommer igen. Alt for store træer tæt ved 
bassinerne er dog ikke på ønskesedlen, da det giver for meget løvfald.
Og så opfordrer Henrik Juel Poulsen til, at man bruger bassinerne, hvis der kommer hård frost. Områdets 
skøjteglade får i så fald foræret hele fire skøjtebaner til gratis afbenyttelse.
Lever Helledalen-bassinerne op til forventningerne, så har Energi Viborg allerede kig på lignende projekter 
i skovslugter længere mod nord.
Men indtil videre kunne det nok være en weekend-spadseretur værd at slå et smut omkring Helledalen, hvis 
man alligevel vil gå en tur omkring søerne i Viborg.

AKTUELT I OMRÅDET

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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Voksensnak  
for ”klubmødre”
Nyt initiativ i Houlkær tilbyder månedligt samvær i ”ulvetimerne” inden Disney Sjov.

Bor du i Houlkær? Er du kvinde – og mor? Og synes du ind imellem, det kunne være forfriskende med lidt 
voksensnak – til afveksling fra tøjvasken, madlavningen og det daglige samvær med børnene?
Hvis ja, så tilhører du pr. definition målgruppen for et nyt initiativ, som 1. februar havde premiere  ved en 
sammenkomst i Houlkær Kirkes sognelokaler.
”Klubmor # Houlkær” hedder det nye forum, som er blevet til i et samarbejde mellem kirken og Boligsel-
skabernes Fællessekretariat.
- Et eller andet skulle netværket jo hedde – og dét, der som udgangspunkt er fælles for alle deltagerne, 
er, at de er mødre.
- Derfor endte vi med navnet ”Klubmor”, forklarer de to boligsociale medarbejdere, Kristina Larsen og 
Liane Wagner, som i særlig grad er tilknyttet den del af Fællessekretariatets arbejde, der handler om 
forebyggelse og forældreansvar.

Af Kim Juhl Andersen 

Liane Wagner, Kristine Jersin og Kristina Larsen ser spændt frem til, hvordan ”Klubmor 
# Houlkær”-initiativet bliver modtaget i lokalområdet. I første omgang er der planlagt 
tre fællesspisninger i Houlkær Kirkes sognelokaler: 1. februar, 1. marts og 12. april.
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Kvinde til kvinde
Forud for etableringen af det nye kvindenetværk  i Houlkær er gået et yderst velbesøgt introduktionsarran-
gement på Klub Gården 9. november.
- Vi havde på forhånd været glade, hvis der var dukket otte kvinder op, men det endte med, at der kom 21 
kvinder og rundt regnet dobbelt så mange børn.
- Det var langt over forventning – og så måtte vi endda skuffe flere, som også gerne ville have deltaget, 
konstaterer Kristina Larsen med en blanding af begejstring og beklagelse.
Meldingen fra de fremmødte den efterårsaften på Klub Gården var i øvrigt forholdsvis entydig.
Dét, de godt kunne tænke sig, er et hyggeligt forum, hvor der er mulighed for at snakke uformelt sammen 
kvinde til kvinde over et måltid mad.
Samtidig blev der i forbindelse med introduktionsaftenen udtrykt et klart ønske om  motionsaktiviteter – 
eventuelt i form af en gå-klub eller fælles motionsaktiviteter i Houlkærhallen.
Den idé er initiativtagerne også meget opsatte på at prøve af – før eller siden - men i første omgang har de 
valgt at holde fast i fællesspisnings-tanken.
Udover premierearrangementet 1. februar er der på nuværende tidspunkt planlagt spis-sammen-arrange-
menter i Houlkær Kirke fredag 1. marts og fredag 12. april.
Der er ikke noget krav om forhåndstilmelding. Hver ”klubmor” medbringer selv mad til sig selv og sine 
egne børn. Og efter halvanden times samvær – fra klokken 17 til 18.30 – er der så for resten lagt op til, at 
kvinder og børn går hver til sit igen.
- Hvis der viser sig at være ønske om dét, kan det da godt være, at vi med tiden skal udvide tidsrammen 
med en ekstra time.
- Men som udgangspunkt har vi valgt at lægge arrangementet, så børnene ikke når at blive fjollede, og 
deltagerne kan nå hjem igen til Disney Sjov, forklarer Liane Wagner, Kristina Larsen og sognepræst Kristine 
Jersin.   

Uforpligtende samvær
Den opmærksomme læser vil måske her indvende, at der da i forvejen er masser af velfungerende kvin-
denetværk i Houlkær: Håndarbejdshold i kirken og i boligselskabet, læseklubber på biblioteket og – ikke 
mindst – en flok meget aktive Bydelsmødre i lokalområdet.
- Men fælles for en række af disse tilbud er, at de nok som udgangspunkt henvender sig til en lidt ældre 
aldersgruppe end den, vi sigter efter med ”Klubmor # Houlkær”.
- Samtidig ligger der på forhånd ingen forpligtelser i at være en del af Klubmor-netværket. 
- I modsætning til hos Bydelsmødrene, hvor der jo ligger et uddannelsesforløb bag – og hvor der så 
omvendt også er en forventning om, at man efter endt uddannelse skal gå ud og hjælpe andre kvinder i 
lokalområdet, påpeger Liane Wagner, Kristina Larsen og Kristine Jersin.
Netop udsigten til at ramme en ny målgruppe i sognet er ifølge Kristine Jersin en væsentlig bevæggrund 
for, at Houlkær Kirke har valgt at gå aktivt ind i ”Klubmor # Houlkær”-projektet.
- Vi har i forvejen et ganske godt tag i en gruppe af småbørnsforældre via børnegudstjenester, babysalme-
sang og så videre. Og vi har heller ingen problemer med at samle den lidt ældre aldersgruppe til fællesspis-
ninger og forskellige andre sociale arrangementer.
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- Samtidig ved vi imidlertid godt, at der sidder et antal enlige mødre rundt omkring i området. Kvinder, som 
også har behov for et fællesskab, men som måske har brug for et ekstra skub til at finde sammen med 
andre voksne i samme situation.
- Dem har vi hidtil ikke selv haft ressourcer til at gøre den store opsøgende indsats overfor.
- Derfor er vi også rigtig glade for, at vi nu i et samarbejde med Boligselskabernes Fællessekretariat har 
mulighed for at præsentere et tilbud til lige præcis denne gruppe, forklarer Kristine Jersin.

Juniorhjælpere i arbejdstøjet
Spørgsmålet er så, hvor meget voksensnak, der kan blive plads til i løbet af halvanden time, når børnene 
også er inviteret med til fællesspisning?
Den udfordring har initiativtagerne på forhånd tænkt sig at løse ved at aktivere et antal ”juniorhjælpere” 
tilknyttet Boligselskabernes Fællessekretariats lommepenge-projekt.
- Juniorhjælperne er i forvejen uddannet til at lave aktiviteter sammen med mindre børn, og tanken er, at 
de i forbindelse med fællesspisningerne skal stå for forskellige børneaktiviteter i de tilstødende lokaler, så 
der undervejs bliver den fornødne ro til, at mødrene i al stilfærdighed kan tale sammen kvinde til kvinde.
- Vi har i første omgang allieret os med tre juniorhjælpere – men viser det sig, at det ikke er nok, har vi 
ingen problemer med at skaffe flere, lyder det fortrøstningsfuldt fra Kristina Larsen og Liane Wagner.
Til gengæld er det indtil videre ikke lykkedes at finde en løsning på, hvordan man bespiser en større flok 
mødre med børn – uden at klubmødrene selv er henvist til at tage mad med hjemmefra.
- Vi håber naturligvis ikke, at dét med maden afholder nogen fra at deltage. Men drømmescenariet er da 
helt klart, at der måske går nogle ”reservebedstemødre” rundt omkring i Houlkær, der på frivillig basis kun-
ne tænke sig at tilberede et måltid mad en gang om måneden. Og som måske samtidig kunne være med 
til at spille en rolle i forhold til børnene, afslører de tre ophavskvinder bag ”Klubmor # Houlkær”-initiativet.

En forsigtig start
Ingen forestiller sig som udgangspunkt, at halvanden times hyggeligt socialt samvær en gang om måneden 
i sig selv kan gøre den helt store forskel for de lokale ”klubmødre”.
- Men forårets tre planlagte fællesspisninger er jo også kun en forsigtig start. Nu skal vi lige i gang – og så 
må vi hen ad vejen justere konceptet. Alt efter hvad deltagerne kommer med af ønsker og tilbagemeldinger.
- Derudover er håbet naturligvis, at klubmødrene på egen hånd finder sammen om at mødes på legeplad-
sen – eller hvor de nu ellers færdes i lokalområdet. Alene dét, at man rundt om i bydelen møder nogen, 
man har set før, og som man kan sige ”Hej” til – det kan forhåbentlig være medvirkende til, at kvinderne 
i højere grad får en fornemmelse af at ”høre til” i Houlkær, bemærker Kristina Larsen, Liane Wagner og 
Kristine Jersin.
Interesserede kan læse mere om initiativet på Instagram og Facebook ved at søge på klubmor # Houlkær.
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Feriehygge med bøger 
du kan læse på få timer
Så er det tid til hygge og læsning. Men er du en af dem, som bare ikke er helt færdig med at læse, og som 
samtidig ikke orker at starte på den nye 900 sider lange Ken Follett roman? Så er der her tre hurtiglæste, 
aktuelle og gode bøger til dig. 

Ida Holmegaard: Graceland (2017)
”Graceland” er en familiefortælling om en dag i december, som jeg – trods årstidernes skiften –  stadig 
mener er drøngod og relevant forårslæsning. 
Anledningen til samlingen af familien i bogen er julen, men de eksistentielle forhold, som gør sig gældende 
i enhver familie, på et hvilket som helst tidspunkt, er bogens virkelige tema.
Romanen fungerer som en evig optakt til noget, som aldrig nås (i hvert fald ikke indenfor bogens rammer), 
hvor mulige katastrofer hele tiden lurer i øjenkrogen, og hvor tiden står stille.
”Graceland” handler om det, vi siger til hinanden, og ikke mindst om alt det, vi ikke siger.   
Sideantal: 137 
 

Harald Voetmann: Amduat – en iltmaskine (2018) 
”Amduat – en iltmaskine” er Harald Voetmanns første digtsamling, men forhåbentligt ikke den sidste, for 
dette er virkelig en genre, som klæder ham.  
Bogen er kort fortalt en sammensmeltning mellem en ældgammel ægyptisk myte om solguden Ras’ 12 
timer lange rejse gennem nattens dødsrige, og de sidste timer i Voetmanns fars liv; på dødslejet, i en seng, 
på Holbæk Sygehus. 
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Det særligt fine ved ”Amduat – en iltmaskine” er formen, som er tekstbrudstykker skrevet i hånden af 
Harald Voetmann selv. Det gør teksterne nærværende og pågående på en fantastisk måde, som giver mig 
lyst til at læse digtene højt.  
Sideantal: 112 

Emma Bess: Mødre, døtre, søstre (2018) 
”Mødre, døtre, søstre” er en novellesamling og Emma Bess’ debut. Bogen formår at fange det fantastiske 
mulighedsrum, som opstår i ferierne for de fleste børn; Et mulighedsrum som er helt fantastisk, men som 
samtidigt kan være frygteligt kedeligt, fordi tiden – ligesom luften over en varm asfaltvej – står dirrende 
stille. 
Novellerne pendulerer alle mellem behovet for at være tæt på andre, at gro sammen, og behovet for at stå 
alene, være selvstændig og stærk. 
”Mødre, døtre, søstre” er en på en gang stærk og sårbar, smuk og intim. 
 Sideantal: 160
Anne Sofie Hemdorff, Viborg Bibliotekerne

Samtalecafé
Husk, der er Samtalecafé på Houlkær Bibliotek  

tirsdag d. 5. februar, tirsdag d. 19. februar, tirsdag  
d. 5. marts, tirsdag d. 19. marts og tirsdag d. 2. 

april. Alle dage fra kl. 10.00-11.30. 

Alle kan være med – ingen tilmelding, bare mød op på biblioteket.
Samtalecafeerne er lavet i samarbejde mellem Houlkær Kirke og Houlkær Bibliotek.
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Tak for hjælpen!
Julen er forbi, og det er blevet tid til en endelig status på dette års julehjælp i Houlkær. 

I år var der 43 børnefamilier fra Houlkær, der modtog julehjælp her fra kirken.
I den forbindelse vil vi gerne takke alle de mange – både private og forretninger - der har støttet jule-
hjælpen her i Houlkær med midler og gevinster og knofedt. Uden alle jer ville vi overhovedet ikke have 
kunnet hjælpe de trængte børnefamilier i det samme omfang. Så mange tak for al den megen hjælp!

Der blev i alt i år indsamlet 42.963,50 kroner til julehjælpen her i Houlkær. 
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SOGNEARRANGEMENTER
Torsdag d. 21. februar kl. 14.30 
Bag om tsunamien i Thailand
Foredrag med Erik Guldager
Erik Guldager arbejder som tekniker hos Rigspolitiet – Kriminalteknisk Center. Erik er en af dem, der bliver 
sendt ud på gerningsstederne og foretager de tekniske undersøgelser og sikrer bevismateriale.
2. juledag 2004 ramte en tsunami i Asien, hvor specielt Thailand, Indonesien, Indien og Sri Lanka var de 
hårdest ramte områder. Flere end 225.000 mennesker omkom, og flere er stadig ikke identificeret. Der 
var også flere danskere blandt de omkomne.
Hvad Erik ikke vidste, da han sad og spiste julefrokost 2. juledag, og tsunamien havde ramt, var, at han 
få dage senere ville befinde sig i Thailand, hvor der ventede et hårdt fysisk og psykisk arbejde med at 
identificere de omkomne. 
Erik kommer og giver en øjenvidneberetning fra de grufulde uger, der fulgte.
Hvis der bliver lidt tid til overs, kan vi formentlig få Erik til at fortælle lidt om andre oplevelser.
Der vil være mulighed for spørgetid efter foredraget.

Søndag d. 3. marts kl. 10.30 i Houlkær Kirke
Fastelavn 
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. 

Søndag d. 10. marts kl. 12 – 15
Sogneindsamling
Som altid deltager Houlkær Sogn i landsind-
samlingen til fordel for Folkekirkens Nød-
hjælp. Så vær klar ved døren, når vi ringer 
på, hvis du har lyst til at støtte en god sag. 
De indsamlede midler går i år til afhjælp-
ning af klimaforandringernes konsekven-
ser for denne verdens fattigste – til bygning 
af broer, diger og flugtveje og til rent drikke-
vand og mad i tørkeområder. 
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Torsdag d. 21. marts kl. 14.30
Ruth Dein, fortællekvinden fra heden
Ruth er født og opvokset på grænsen mellem heden og engen ned til Karup Å. Samme egn hvor hun 
gennem 10 år var landmandskone og senere hjemmehjælper og mangeårig organist. Det er fra denne 
mangfoldighed af liv, Ruth henter meget af sit fortællestof, som hun formidler gennem sit ”modersmål” 
Fjandbomål. Ruth er medlem af Vestjyske Fortællere, Viborg Fortællekreds og dialektgruppen på Jenle.
Ruth vil fortælle ”En dødsnat”, en tragedie der udspiller sig over en enkelt nat omkring en skæbnesvanger 
fødsel. En fortælling om altings begyndelse og slutning. Som optakt fortælles om Marie Bregendahls liv, 
frem til hun bliver forfatter.

Onsdag d. 27. marts kl. 10.15
Lampeudstilling
Samarbejde mellem Viborg Gymnasium & HF og Houlkær Kirke.Efter henvendelse fra Viborg Gymnasium 
& HF har Houlkær Kirke indgået en aftale om samarbejde om et projekt, hvor eleverne skal designe lamper 
af papir til kirkens gangarealer og mødelokaler. Projektet er et led i undervisningen i et nyt fag: Design og 
Arkitektur, der forestås af lektor Line Højgaard Porse. Arbejdet er i fuld gang og afsluttes med en præ-
sentation i kirkens lokaler, hvortil alle interesserede er velkomne.

Lørdag d. 6. april 
Forårsmarked 
Fest for hele familien, hvor der er leg på hoppeborg, lot-
teri, fiskedam, loppemarked, sang, mulighed for at købe 
mange lækre hjemmelavede ting hos vores nørkleklub, ka-
gebod og dejligt hjemmelavet mad i vores café. Der uddeles 
løbesedler med program for dagen, så kom og oplev en 
festlig dag med et mylder af dejlige mennesker i kirkens 
lokaler. Hvis du har noget – stort eller småt – som du har 
lyst til at give til loppemarkedet, syboden, kageboden, tombolaen eller…. så tager vi med tak imod. Det kan 
afleveres i kirken i kontorets åbningstider mellem 9 og 13. Vel mødt til en festlig dag

Torsdag d. 18. april kl. 17.30
Skærtorsdagsmåltid
Skærtorsdag spiste Jesus sit sidste måltid sammen med 
sine disciple og indstiftede dermed nadveren. Den aften er 
derfor måltidets og fællesskabets aften.Det vil vi markere i 
Houlkær Kirke ved at indbyde alle til fællesspisning i kirkens 
sognelokaler. Efter spisningen vil vi fortsætte ind i kirken 
til skærtorsdagsgudstjeneste kl. 19.30. Der er tilmelding til 
spisningen senest mandag d. 15. april, og maden koster 30 
kr. pr. person
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Torsdag d. 25. april kl. 14.30
Sange fra Limfjorden
Sangeftermiddag med sange om Limfjords-egnen og af forfattere fra egnen. Mellem sangene krydres der 
med oplæsning og fortælling. Eftermiddagen tilrettelægges af organist Maja Simonsen, som også vil sidde 
ved klaveret. 

Torsdag d. 2. maj kl. 18.00
Frivillighedsfest
I Houlkær Kirke er der gang i mange forskellige aktiviteter, og dette er kun muligt, fordi vi har en stor flok, 
som frivilligt bidrager med deres store arbejdsindsats til de forskellige aktiviteter. Det vil vi gerne sige Jer en 
stor TAK for, og derfor vil vi gerne se Jer til en hyggeaften med dejlig mad i kirken - invitation følger - sæt 
allerede kryds i kalenderen nu.  

Konfirmation 2019 i Houlkær Kirke
lørdag d. 11. maj kl. 9.30 konfirmeres 7.b fra Houlkær Skole
lørdag d. 11. maj kl. 11.00 konfirmeres 7.c fra Houlkær Skole
søndag d. 12. maj kl. 10.30 konfirmeres 7.a fra Houlkær Skole

Torsdag d. 16. maj kl. 19.30
Varme hveder
Aftenen før Store Bededag er der tradition for varme hveder. 
Og den chance for hyggeligt samvær vil vi ikke lade gå fra 
os! Så velkommen til hveder og kaffe og sang og fællesskab 
i kirkens sognelokaler!

Kristi Himmelfartsdag d. 30. maj kl. 14.00
Himmelske Dage på Heden 
Danske kirkedage 2019 er rykket til Herning under titlen 
”Himmelske dage på Heden”. I løbet af Kristi Himmelfarts-
ferien vil der i den forbindelse være en række spændende 
arrangementer. Et program til dagene kan hentes i Houlkær 
Kirke. Åbningen af kirkedagene markeres med en kæmpe 
åbningsgudstjeneste på torvet i Herning på Kristi Himmel-
fartsdag d. 30. maj kl. 14.00. Et stort kor af kirkekorsangere plus folkekor fra hele området, plus andre 
interesserede, synger for under ledelse af Mads Bille. Prinsens Musikkorps løfter salmesang og musik-
ledsagelse. Gudstjenesteprædikant er Viborgs Biskop Henrik Stubkjær. 
Efter gudstjenesten indbydes til ”Danmarks største kirkekaffebord”, hvor man regner med at servere kaffe 
og kage for 2000 – 3000 mennesker. Hvis du har lyst til at deltage i åbningsgudstjenesten og mangler 
kørelejlighed, så vil der blive arrangeret fælleskørsel fra Houlkær Kirke kl. 12.00. 
Kontakt kirkekontoret på e-mail mcz@km.dk eller på tlf. 86 67 40 88.
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KONCERTER
Tirsdag d. 26. marts, 2019 kl. 19.30
Viborg Kammerkor og Viborg Concert 
Band
Koret og orkesteret går denne aften sammen om 
at levere en festlig koncert.
De vil både optræde hver for sig og sammen. 
Viborg Kammerkor opfører en afdeling med dan-
ske a capella sange. De vil synge sange med 
tekster af H.C. Andersen og Jørgen Anker Jør-
gensen samt musik af Per Skriver og musik af 
Bent Peder Holbeck.
Concertbandet byder bl.a. på Nattens Dronnings 
arie fra Tryllefløjten af W.A. Mozart i en udgave 
for klarinet og harmoniorkester. De spiller også 
uddrag fra musikken fra den legendariske nor-
ske animationsfilm Flåklypa Grandprix fra 1975, 
og de har ladet sig inspirere af filmen Bohemian 
Rhapsody, der netop nu kører i biograferne.
Viborg Kammerkor og Viborg Concert Band spiller sammen uddrag af Karl Jenkins: The Armed Mans 
Requiem og slutter koncerten af med det skønne medley ”Richard Rodgers in Concert”, som byder på 
kendinge som bl.a. Do-re-mi, My funny Valentine, Oklahoma, The Sound of Music.
Medvirkende: Viborg Concert Band under ledelse af Trine Gadegaard og Viborg Kammerkor under ledelse 
af Ingegerd Bogh.
Fri entré

Onsdag d. 10. april, 2019 kl. 19.30
Påskekoncert 
Musikalsk påskeoptakt med Pergolesis Stabat Mater.
En stemningsfuld aften er i vente, når musikere, soli-
ster og publikum synger påsken ind. ”Stabat mater” 
er de første ord af et digt, der tilskrives Jocopo da 
Todi, som døde 1306. Digtet skildrer Jesu moder 
Maria, stående ved korset, hvor hendes søn er hen-
rettet som gemen forbryder. Det udtrykker naturligt nok Marias store sorg og fortvivlelse og ender med 
håbet om gensyn i Guds rige. Derudover synger vi påsken ind med nogle af påskens skønneste salmer.
Medvirkende: Christina Christensen, sopran, Nanna Clara Josef Johannes, alt, Uffe Munkgaard, fagot, 
Mark Czepluch, kontrabas, Maja Simonsen, orgel.
Værker: Stabat Mater af G.B. Pergolesi m.m. 
Entré: 50 kr.
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Lørdag d. 15. juni kl. 15.00
Forårskoncert 
Med Houlkær Kirkes Voksen-, pige-, og børnekor. Mere herom i næste udgave af Houlkær Nyt.

FASTE BEGIVENHEDER
Babysalmesang
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne. De ca. 40 minutter går med 
sange og salmer. Vi ser på sæbebobler og gynger i tæppe m. m., så børnenes sanser bliver stimuleret på 
mange forskellige måder. Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst. Mikroovn forefindes 
til eventuel tilberedning af mad til de små. Tilmelding til Hanne Flyvholm, 42 83 40 27 eller hanne@houl-
kaerkirke.dk. Det koster ikke noget at deltage. Der er babysalmesang hver torsdag formiddag kl. 10.45, 
dog ikke i skolernes vinterferie uge 7.

Musikalsk legestue
Finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.45 til 10.30 i lige uger. Vi synger både nye og gamle sange 
og salmer for og med hinanden, lytter til musik, blæser bobler, rasler med æg og danser. Det er en måde 
at bringe den yngste og den ældste generation sammen på en fornøjelig måde. Det koster ikke noget at 
deltage, og man er velkommen til blot at møde op. Hvis du vil høre nærmere, kan du kontakte sognemed-
hjælper Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.

Kælderhygge
Er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes sidste tirsdag i måneden i kirkens kælder fra kl. 17.00 
til kl. 18.30. 
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 godnat-sang. Det koster 10 kr. for voksne 
og 5 kr. for børn. Vi mødes tirsdag d. 26. februar, 26 marts, 30. april og 28. maj. Tilmelding til sognemed-
hjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.

Studiekreds
Studiekredsen læser dette forår om Jesu lignelser.
Alle er meget velkomne til at deltage i studiekredsen. Der 
kræves ingen anden forudsætning end nysgerrighed. Der 
er altid plads til nye deltagere. Læsemængden er over-
kommelig og ikke obligatorisk. Du kan deltage i diskussio-
nerne eller bare lytte med. Det er op til dig.
Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden kl. 
9.30. Der indledes med en kop kaffe. Derefter er der ty-
pisk et lille oplæg, og så er der fri debat.
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Åben Familie
Åben Familie er stedet, hvor seniorer kan dele et måltid mad med hinanden og hygge sig med lidt under-
holdning over kaffen.  Underholdningen kan være sang og musik, oplæsning, quiz, billeder fra den store 
verden o.s.v. Det koster 30 kr. at deltage.
Vi mødes fredage i lige uger kl. 18.30 til ca. 21.30. Vi mødes d. 8. og 22. feb., d. 8. og 22. marts, Skær-
torsdag d. 18. april (se program), d. 3. maj og torsdag d. 16. maj (varme hveder). Den 14. juni tager vi på 
udflugt (nærmere program senere). Yderligere information på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.

Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt for børn i førskole-alderen med deres familier.
Vi lærer nogle sange, beder Fadervor og hører en historie.
Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs for alle i kirkens sognelokaler.
Spaghettigudstjeneste er altid onsdag kl. 17.00
Datoer: 
Onsdag d. 6. marts – om 40 dage alene i ørkenen
Onsdag d. 3. april – om en meget mærkelig fisketur
Onsdag d. 1. maj – om en mand der blev ramt af lynet
Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Der er ingen tilmelding.

Søndagsfrokost
Hyggeligt samvær efter gudstjenesten over en enkel frokost. Pris for mad 10 kr.
Datoer:  Søndag d. 24. marts og søndag d. 19. maj
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17. februar søndag septuagesima 10.30  ......................  Kristine Jersin
24. februar søndag seksagesima 10.30  .......................  Lotte Martin Jensen

3.  marts Fastelavn – familiegudstjeneste 10.30  .........  Kristine Jersin
10. marts 1. søndag i fasten 10.30 ...............................  Kristine Jersin
17. marts 2. søndag i fasten 10.30  ...............................  Steen Hedemann Andreassen
24. marts 3. søndag i fasten 10.30  ..............................  Lotte Martin Jensen
31. marts midfastesøndag 10.30  .................................  Lotte Martin Jensen

7. april Mariæ bebudelses dag 10.30  ...........................  Kristine Jersin 
14. april Palmesøndag 10.30  ........................................  Lotte Martin Jensen
18. april Skærtorsdag 19.30  .........................................  Kristine Jersin 
19. april Langfredag 10.30  ...........................................  Kristine Jersin 
21. april Påskedag 10.30  ..............................................  Lotte Martin Jensen
22. april 2.Påskedag 10.30  ..........................................  Kristine Jersin
28. april 10.30 minikonfirmandernes afslutning  ..........  Kristine Jersin

5. maj 2. søndag efter påske kl. 10.30  .........................  Steen Hedemann Andreassen
11. maj konfirmation af 7.b og 7.c kl. 9.30 og kl. 11.00  ..  Kristine Jersin
12. maj konfirmation af 7.a kl. 10.30  ............................  Lotte Martin Jensen
17. maj bededag kl. 10.30  ............................................  Lotte Martin Jensen
19. maj 4. søndag efter påske kl. 10.30  .......................  Kristine Jersin
26. maj 5. søndag efter påske kl. 10.30 .......................  Kristine Jersin
30. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30  ......................  Kristine Jersin

Gudstjenesteliste 
forår 2019

HOULKÆR KIRKE
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Kontaktoplysninger:

Kbf. sognepræst Kristine Jersin
træffes i kirken tirsdag kl. 10 – 11 
og onsdag kl. 10.30 – 11.30
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

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

Kirketjener Jens Aage Birk Jensen
Kirketjenerassistent Eva Birk Thuesen
træffes i kirken tirsdag til fredag kl. 8 – 12.30
tlf. 24 59 78 79
kirketjener@houlkaerkirke.dk

Mobilepay 66080

HOULKÆR KIRKE

www.houlkaerkirke.dk

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

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET
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Det sker …
21/2 kl. 14.30 Foredrag ”Bag om tsunamien i Thailand” Houlkær Kirke

23/2 kl. 18.00 Go’nat idræt Houlkærhallen

26/2 kl. 19.00 Foredrag: Klimaændringer – den danske vinkel VGHF

2/3 kl. 9.00 Bold og leg for de 0-6-årige Houlkærhallen

3/3 kl. 8.30 Indendørs bagagerumsmarked Houlkærhallen

3/3 kl. 10.30 Fastelavn Houlkær Kirke

10/3 kl. 12.00 Sogneindsamling Houlkær Kirke

19/3 kl. 19.00 Foredrag: Vores urolige klode VGHF

21/3 kl. 14.30 Foredrag ”Ruth Dein, fortællerkvinden fra heden” Houlkær Kirke

23/3 kl. 10.00 ”Hop og rul” - stort legeland Houlkærhallen

26/3 kl. 19.30 Koncert med Viborg Kammerkor og Viborg Concert Band Houlkær Kirke

27/3 kl. 10.15 Lampeudstilling Houlkær Kirke

30/3 kl. 18.00 Go’nat idræt Houlkærhallen

31/3 kl. 14-16 Frivillighed og gratis kaffe og kage Kildehaven

6/4 Forårsmarked Houlkær Kirke

9/4 kl. 19.00 Foredrag: Når fysikkens stråler helbreder VGHF

10/4 kl. 19.30 Påskekoncert Houlkær Kirke

13/4 kl. 9.00 Bold og leg for de 0-6-årige Houlkærhallen

18/4 kl. 17.30 Skærtorsdagsmåltid Houlkær Kirke

25/4 kl. 14.30 Sange fra Limfjorden Houlkær Kirke

27/4 kl. 18.00 Go’nat idræt Houlkærhallen

4/5 kl. 9.00 Bold og leg for de 0-6-årige Houlkærhallen

16/5 kl. 19.30 Varme hveder Houlkær Kirke

25/5 kl. 18.00 Go’nat idræt Houlkærhallen

15/6 kl. 15.00 Forårskoncert Houlkær Kirke


