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Du har et medansvar
for din nabos liv – og død!
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Det hænder efterhånden ret ofte, at jeg bliver kontaktet af borgere i og omkring Houlkær, som har gode
idéer til artikler i Houlkær Nyt. Det er jeg lykkelig for. Det fortæller mig, at bladet bliver læst og betyder
noget for lokalsamfundet.
Og det er netop med baggrund i en læserhenvendelse, at artiklen om hjertestartere i Houlkær-området er
blevet til. Og det fik mig i den grad til at reflektere, da jeg sad og arbejdede med den historie, for hvordan
vil jeg egentlig selv reagere, hvis jeg pludselig en dag står med en død person – et offer for hjertestop –
foran mig et sted i Houlkær?
Inderst inde kender jeg måske nok svaret, for jeg har faktisk ”været der” for flere år siden. Jeg og min
familie var i et lejet sommerhus i Sønderjylland sammen med min storebror og hans familie. Pludselig hørte
jeg barnegråd, og da jeg kiggede ud ad vinduet, kunne jeg se en stor bule i naboens trampolin - og det
grædende barn siddende på trampolinens kant. Så vidste jeg straks, at noget var galt.
Min hustru er uddannet sygeplejerske og arbejdede dengang som sådan, så hun og jeg ilede derover og
begyndte straks at give livreddende førstehjælp med både indblæsning af luft og tryk på brystkassen.
Min storebror og hans kone ringede 112 og tog sig af den grædende dreng og hans søster.
Det føltes som en evighed, inden ambulancen ankom til stedet, og desværre lykkedes
vores fælles mission ikke. Kvinden døde, og børnene mistede deres mor. Det er ikke
for meget sagt, at det lagde en dæmper på humøret i resten af ferien.
Men hvad var der sket, hvis vi havde haft en hjertestarter til vores rådighed? Havde
det reddet kvinden? Det er umuligt at sige, men jeg ville helt sikkert have følt, at
hjertestarteren ville have givet mig en ekstra tryghed.
Min opfordring til dig skal derfor være: Orientér dig i dit lokalsamfund, så du
ved, hvor hjertestarterne findes, og vær så klar til at springe til med din
hjælp. Du kan intet gøre galt. Du kan derimod redde liv.

Tre generationer
og en fodbold
Kaj Laustsen på 80 år spiller fodbold to gange ugentligt i Eastside, og jævnligt sammen med både
sin søn og sønnesøn.
Af Louis Schmidt-Lund

Det værste, du kan gøre, er ikke at gøre noget!
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- Hvornår holder du?
Spørgsmålet fik Kaj Laustsen af sine fodbold-kammerater i Overlund GF, da han rundede de 50 år.
- Det var nu ikke fordi, de ønskede, jeg skulle stoppe, men mere af hensyn til min alder. Jeg kunne dog
fortælle dem, at jeg netop havde fået et par nye fodboldstøvler i fødselsdagsgave, så det blev nok til nogle
år endnu, fortæller Kaj Laustsen.
Han har snøret støvlerne troligt siden, dog ikke dem fra fødselsdagen for 30 år siden, de er for længst slidt
op. Selv om Kaj Laustsen rundede 80 år sidste år, så er han nok en af de mest trofaste, når der onsdag
aften og søndag formiddag året rundt er hygge-fodbold, nu i Eastside på banerne ved Overlundhallen.
- Det er dejligt at komme afsted og hygge sig med drengene, siger den fitte 80-årige.
Til drengene hører også sønnen Henrik på 56 år, og i perioder også sønnesønnen Rasmus på 20 år, og tre
generationer på samme grønsvær i en klub hører vist til sjældenhederne.

Altid en aktiv familie
Familien Laustsen har altid haft et aktivt fællesskab. Kaj Laustsen var med lige fra begyndelsen, da Tjæreborg-præsten Ejlif Krogager som et supplement til sit charter-selskab fik ideen til aktiv ferie med sportscentret Club La Santa på den spanske Canarie-ø Lanzarote.
På et tidspunkt havde Kaj Laustsen otte timeshare-lejligheder, og Lanzarote var i en årrække samlingspunkt
for en aktiv og sportsglad familie, hvor alle uanset køn spiller fodbold. Han har stadig en af lejlighederne.
Sådan tegnede det ellers ikke, da lille Kaj kom til verden i året for udbruddet af 2. verdenskrig, og voksede
op under besættelsen og de hårde år efter befrielsen.
- Det var med en enlig mor og to søskende. En af byens selvstændige forbarmede sig over min mor, som
knoklede rundt som husmoderafløser. Han indrettede et logi til os i et udhus. Det var virkelig en fattigdom,
som næppe mange kan forestille sig i dag, mindes Kaj Laustsen.
Den tid lærte Kaj, at det er en god idé at gemme 10 øre af hver krone, man tjener. Den indstilling gav ham
siden mulighed for at bygge hus, også ud over dem, som familien selv skulle bo i.
Basis for det var, at han blev lærling inden for VVS hos Kalhave i Viborg. Den målrettede og sparsommelige
Kaj kunne som 20-årig køre rundt i egen bil, hvilket i sig selv var et særsyn for en lærling på den tid.

Spillede med Finn og Helge
Men tilbage til fodbolden. Det begyndte i VFF, hvor Kaj Laustsen begyndte at spille fodbold som 10-årig.
Det var sammen med senere fodbold-koryfæer som Finn Døssing og Helge Larsen.
- Klubfodbolden blev sat lidt på pause som junior-spiller, men så var der firma-fodbolden. Det gav også
mange oplevelser, hvor den største var, da vi spillede finalen på Viborg Stadion. Jeg scorede på straffespark mod Svenne, Svend Pedersen, som var målmand på VFF’s bedste hold, og Kalhave vandt finalen,
fortæller Kaj Laustsen.
Så blev der stiftet familie, da Kaj og søde Emma fandt hinanden og blev gift i 1959. Der kom to børn til, og
som udlært var Kaj i en periode rejsemontør, og så er det svært at spille fodbold på fast plan.
Siden 1964 var forskellige adresser i Overlund basen for familien, og Kaj begyndte at spille fodbold i
Overlund. Jobmæssigt skete der i 1970 også et stort skifte. Arbejdspladsen blev det civile værksted på
Flyvestation Karup.
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- Jeg udførte pladearbejde på jagerflyene. Først F-100, også kendt som Super Sabre, siden på Drakenflyene. Det stoppede i 1994, da hovedværkstedet blev lukket med udfasning af Draken i det danske luftvåben.
Da var Kaj Laustsen kun 54 år, men som en del af en aftrædelsesordning, hvor flere hundrede mistede
deres arbejdsplads, fik de lagt nogle år oven i deres tjenestemandspension. For Kaj Laustsen var det 10
år oven i de 24 år, han arbejdede på værkstedet, så både han og Emma kunne på daværende tidspunkt
forlade arbejdsmarkedet på fornuftig vis.

Føler sig forpligtet
Kaj Laustsen havde den store sorg at miste sin Emma til kræften for fem år siden. Året efter flyttede han
fra en stor villa i Overlund til en lille hyggelig 1. sals-lejlighed på Odshøjvej i Houlkær.
Så er det godt, at der stadig er kammeratskabet om fodbolden på hyggeplan, hvor der ikke bliver skelet til
alderen. Et par gange om ugen triller Kaj Laustsen således til den grønne kunststofbane i Overlund.
- Jeg føler mig også lidt forpligtet til at komme, når de andre siger, at de nærmest ikke kan være bekendt
at stoppe, så længe jeg er med.
Sådan en lidt regnvåd onsdag aften i januar er ingen undskyldning for at udeblive fra træning, mener Kaj.
- Bortset fra når der er turnering, spiller vi onsdag og søndag hele året, i sommerferien bliver det dog kun
til en gang om ugen. På hyggeplan er vi med i en lukket turnering med Viborg FF, Vestermarken, Borup og
Løgstrup. Vi mødes 10 gange, og fem gange er der spisning efter kampen.
De gamle fodboldben synes knap at kunne få nok, for det er på tale at lave endnu en turnering på hverdage
med blandt andet B 67.
- Jeg er sjældent skadet. Det varer højest et par dage, inden en skavank er væk igen. Måske fordi jeg har en
fantastisk læge, byens ældste praktiserende af slagsen. Arly Pedersen spørger tit, hvordan mine forældre
var. Det er ud fra mottoet, at dem skal man vælge med omhu, men jeg må have været heldig med nogle
gode gener, som gør, at jeg kan blive ved.
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Aktiviteter på tværs af alder
Tilbage til den første træningsaften i 2020 kommer folk i forskellige aldre dumpende ind for at klæde om.
- Jeg skal nok til at satse lidt på teknikken fremfor fysikken, lyder der lidt omklædningslir fra en, som ikke
er i nærheden af Kaj Laustsens alder.
Sønnen Henrik Laustsen dukker også op sammen med Kajs barnebarn Rasmus på 20. Ingen af dem spiller
dog med denne aften. Henrik er lige kommet sig efter lidt sygdom og skal desuden lige formane en af
spillerne om at passe på sig selv, da de fra weekenden skal på skiferie sammen.
Barnebarnet Rasmus har lige overstået et år i militæret og arbejder nu hos Grundfos, inden han skal i gang
med en uddannelse. Han spiller normalt Serie 4 for Eastside, men det er jævnligt blevet til hyggebold med
far og farfar i Eastside.
- Det er faktisk sjovt at spille med de gamle, siger Rasmus, og hans far, Henrik, er enig.
- Det er selvfølgeligt specielt at spille med sin far, men man glemmer helt aldersforskellen. Altså lige
indtil han ikke lige løb efter den bold, men det er sjovt, og det sætter jeg meget pris på, supplerer Henrik
Laustsen.
Han har allerede fra barn oplevet Club La Santa og familie-fællesskabet om aktiviteter. Det har hans egen
familie nu for alvor genoptaget, og til sommer er det sjette år i træk, at far, mor og tre børn tager til Atlanterhavs-øen.
- Vi fandt ud af, at tre uger på en strand var for kedeligt, og det faldt i god jord, at vi i stedet tager til Lanzarote, siger Rasmus.
Og farfar Kaj skal selvfølgelig også til den tid ned til sin egen lejlighed, så de par uger bliver der spillet knap
så meget fodbold. Hele familien synes også, det er sjovt at møde gamle venner, for det er ofte de samme
tidspunkter timeshare-ejerne har deres lejligheder.
Spørger man Kaj, hvornår fodboldstøvlerne snøres op for sidste gang, så blæser svaret lidt i vinden. Mon
ikke det er noget i retning af, at det er sjovt, så længe fysikken rækker.
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HF-elever fra Viborg
Gymnasium & HF byder
ind med forskønnelse af
Houlkær
HF-elever fra gymnasiets fagpakke, Kunst & Design, præsenterede kort før jul deres bud på design af
udearealerne ved de nye ungdomsboliger, der skal bygges mellem gymnasiet og Medieskolerne.
I aktivitetshuset i Houlkærvænget præsenterede eleverne sammen med deres lærer, Line Højgaard-Porse,
tre forskellige bud på et design, som alle blev vel modtaget af repræsentanter fra Viborg Kommune, Initiativgruppen Houlkær, Medieskolerne og Boligselskabet Viborg.
Ungdomsboligerne bliver indrettet efter alle kunstens regler, fortalte direktør i Boligselskabet Viborg Grethe
Hassing, men når det kommer til udearealerne, er der ikke mange penge at gøre med, fordi det også er
et ønske at holde huslejen så langt nede som muligt for de nye boliger. Derfor hilste hun elevernes forslag
meget velkomment.
9
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Elever fra Viborg Gymnasium & HF har tidligere arbejdet med at forskønne Houlkær Torv, ligesom også
andre udearealer i lokalområdet har været taget under kærlig behandling.
- Jeg tror på, at vi gør vores elever endnu dygtigere, når vi viser dem, at teori, analyse og praksis hænger
sammen, siger Line Højgaard Porse, der giver sine elever en stor ros med på vejen for deres arbejde.

AKTUELT I OMRÅDET

Så skal Houlkær
gøres pæn ved årets
affaldsindsamling
– og du er inviteret til
at hjælpe
Igen i 2020 planlægger Initiativgruppen Houlkær at være en del af Danmarks Naturfredningsforenings
landsdækkende affaldsindsamling. I år vil det foregå søndag den 26. april, hvor vi vil forsøge at gøre en
indsats for vores fælles natur og i vores lokalområde.
Igen i år vil det ske med udgangspunkt fra Aktivitetshuset Odshøjvej 2b, søndag eftermiddag. Følg med på
vores Facebook-side ”Os i Houlkær”, Houlkærportalen og i lokalpressen, samt DN’s hjemmeside.

Nyhed: I år går vi plastik-amok!
Sidste år var deltagerne fantastiske til at tælle skod. I år skifter vi skoddet ud med plastik. Vi tæller kilo
affald og dåser, som vi plejer, men i 2020 vil vi forsøge at tælle antal stykker plastik – vi håber, I er med
på den!
Plastik havner hver dag i naturen, på vores kyster og i havet – og er til fare for miljø og dyreliv. Plastik er
det affald, der findes allermest af langs vores veje og stier samt i vores natur. Det vil der være fokus på.

Hvor mange stykker kan der findes og indberettes?
Vi tæller plastik overalt – både det vi finder i parken, langs kysten, i grøften og alle andre tænkelige steder.
TIP: Der er plastik i cigaretskod, så de kan faktisk også tælles med – generelt kan alt, der er plastik i,
tælles med.
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Borgerplan 2020
for Naturområde
Øst for Paradis
Af Stig Jensen, Initiativgruppen Houlkær

Bestyrelsens forslag til borgerplanen ligger nu på Houlkaerportalen.dk under ”Nyheder”.
Den behandles på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2020. Borgerplanen lægger op til en række
initiativer til at forbedre den nære natur i samarbejde med brugerne, borgerne og kommunen m.fl.
I konferencen om floraen Øst for Paradis i september 2016 illustrerede professor Jørgen Primdahl betydningen af den nære natur bl.a. med følgende figur:
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Hvem er Houlkærs mest initiativrige person?
Hvem er Houlkærs største ildsjæl?

Allerede 4. marts 2020 kl. 17-20 indbyder vi sammen med
Danmarks Naturfredningsforening til workshop om bynatur
Alle viborgensere er velkomne til denne åbne workshop, hvor vi sammen bliver klogere på naturen i byen.
Viborg vokser støt, og for os, der bor her, bliver der langsomt lidt længere ud til den vilde natur. Heldigvis
er Viborg også en by, som rummer mange levende oaser.
Søerne ligger og glimter som byens smukke, blå hjerte, og vejene og boligområderne rundt om er brudt af
små, grønne åndehuller i form af parker, plæner og striber af skov. Når man bor i byen, er disse åndehuller
vigtige i hverdagen, men alligevel bliver de tit overset, når byudviklingen ruller derudad.
Vi ønsker at skabe en workshop, som giver bynaturen den opmærksomhed, den fortjener. Til dette arrangement vil vi invitere et par oplægsholdere udefra, som vil fortælle om, hvordan vi kan få en rigere bynatur.
Desuden vil workshoppen give anledning til, at vi sammen ser på bynaturen her i Viborg; hvor ville vi kunne
skabe plads til mere og bedre natur inde i byen?
Workshoppen styres af naturformidler Nina Tofte Hansen, som er ved at skrive en bog om bynatur, og som
netop i disse dage besøger Viborg, som bliver én af de byer, bogen omhandler.
Workshoppen holdes i Aktivitetshuset, Odshøjvej 2b.
Tilmelding og nærmere information stig.jensen.viborg@gmail.com
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Siden 2006 har Initiativgruppen Houlkær hvert år uddelt ”Initiativprisen” til en eller flere personer, der
gennem et særligt engagement har gjort en forskel i Houlkær.
Nu opfordres alle i Houlkær til at komme med forslag til, hvem der fortjener prisen i 2020. Tidligere blev
vinderen udpeget på initiativgruppens årlige repræsentantskabsmøde, men de to seneste år er prisen
blevet uddelt i forbindelse med Houlkærløbet i september, og sådan bliver det også i år.
Og hvad skal der så til for at komme i betragtning til sådan en pris?
Prisen blev i 2006 instiftet for at sætte fokus på, at uden engagerede ildsjæle flytter vi os ikke langt i
et område som Houlkær.
En ildsjæl har et mål for øje, et mål som ildsjælen vil nå, selv om det kræver en stor indsats. En rigtig
ildsjæl er et forbillede for de kræfter, vi gerne vil have rigtig mange af i Houlkær. De som brænder for at
være med til at gøre Houlkær til et endnu bedre sted at bo.
Har du forslag til, hvem der fortjener at få prisen i 2020, så send en mail til Initiativgruppen Houlkærs
formand Henrik Søgaard, hs@hs-byg.dk inden 1. august, så tager betyrelsen stilling til, hvem der
skal have prisen. Det er også muligt at kontakte et af de øvrige besyrelsesmedlemmer i Iniativgruppen
Houlkær med din indstilling.

Følgende har tidligere modtaget prisen:
2019: Jens Johansen, Houlkærhallen
2018: Houlkær Nyts redaktion
2017: Stig Jensen. Initiativgruppen Houlkær.
2016: Kim Juhl Andersen, Redaktør af Houlkær Nyt gennem mere end 10 år.
2015: Thomas Andersen og Søren Christensen, arrangører af Houlkær-løbet
2014: Güler Yagci, Bydelsmødrene ”Madklub på tværs af kulturer”.
2013: Niels Ebdrup, Uddeler af Houlkærnyt gennem mange år med meget mere.
2012: Beboerrådgiver Tonie Holmberg.
2011: Jakob Flintholm, Houlkær Hallens aktivitetsmedarbejder.
2010: Godtfred Sorvad, fhv. postbud. For at etablere borde, bænke og trapper i Granada-skoven.
2009: Karla Pedersen, Hedehaverne mm.
2008: Tove Rasmussen, Lektihjælpscafeen i Houlkær Bibliotek, Dansk Flygningehjælps frivilliggruppe
2007: Charlotte Lund, Børneklubben i Houlkærvænget.
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Hjertestartere
i Houlkær-området
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Er du klar
til at redde liv?
Mange steder i og omkring Houlkær er der opsat hjertestartere, og de er der for at blive brugt.
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Nye tal viser, at 5400 danskere årligt får hjertestop andre steder end på sygehuset. Det svarer til 15 personer om dagen.
I 2018 trådte vidner til med livreddende førstehjælp i 77 procent af tilfældene, og det lykkedes at genoplive
hele 813 mennesker, svarende til 16 procent.
Et af de vigtigste redskaber, når det handler om at redde et offer for hjertestop, er de mange hjertestartere, som Trygfonden har sat op rundt om i landet. I 2011 var der cirka 5000 hjertestartere på landsplan,
mens tallet her i begyndelsen af 2020 er flere end 20.500 hjertestartere, som jo er tilgængelige for helt
almindelige mennesker.
Også i Houlkær og området omkring bydelen vokser antallet af hjertestartere hele tiden. I dag er der
hjertestartere ved blandt andet Houlkær Kirke, Houlkærhallen, fælleshuset på Hyrdebakken, Plejecenter
Kildehaven, ved gymnasiehallen og flere andre steder.

Hjertestop er lig med død
På den anden side af Randersvej er der hjertestartere ved blandt andet Løvbjerg, McDonalds og Børnehuset Spangsdal.
- Vi er blevet væsentlig bedre til at træde til og hjælpe i forhold til, hvad vi var for bare få år siden. De seneste
18 år har vi firedoblet overlevelsen, fortæller Grethe Thomas til Houlkær Nyt.
Grethe Thomas er projektchef hos Trygfonden, og hun har ansvaret for netop hjertestartere og hjerteløberordningen. Sidstnævnte vender vi tilbage til.
- Danskerne er klar til at træde til og redde liv. Vi har dog rigtig ofte hørt, at mange har været i tvivl om, hvad
de har skullet gøre, hvis en person falder om på åben gade. Og de har manglet et hjælperedskab. Det har
de nu i stor udstrækning fået i hjertestarterne rundt om i landet, som har været præcis det instrument, der
har været brug for, siger Grethe Thomas, som slår fast, at man ALDRIG skal være bange for at gøre noget
forkert, når man griber hjertestarteren.
16
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Når en person falder om med et hjertestop, så kontaktes den hjerteløber, som er tættest på ulykkesstedet,
og dermed kan hjælpen hurtigt nå frem.
- De første minutter ved et hjertestop er
afgørende, så en hjerteløber kan hjælpe
med hjertestarteren eller måske være
den, der ringer 112 og taler med alarmcentralens personale, mens andre bruger hjertestarteren. Det kan også være,
at hjertestarterens vigtigste opgave i
nogle sammenhænge er at tage sig af
nogle børn, som ikke skal stå tæt på begivenhederne, fortæller Grethe Thomas,
som også selv er aktiv hjerteløber.

- Hjertestarteren guider dig hele vejen. Der er en stemme, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Og så skal
man altså huske, at når man har fået hjertestop, så er man død. Så kan det umuligt blive værre, så det
eneste, man kan gøre forkert, er ikke at gøre noget.
Hun slår dog fast, at det ikke alene er hjertestarterne, der gør en forskel. Også den hjælp, man får, når man
ringer 112, er af afgørende betydning.
- Tidligere var det en politibetjent, der tog telefonen, når man ringede 112, men siden 2011 har det været
en sygeplejerske eller en paramediciner, der har taget imod alarmopkaldene, og det har helt åbenlyst givet
en tryghed, at man straks får fat i noget fagpersonale med forstand på det, når man ringer og har brug
for hjælp til et hjertestop eller lignende, siger hun og tilføjer, at også obligatoriske førstehjælpskurser ved
erhvervelse af kørekort samt førstehjælpskurser i folkeskolerne har været med til at smide danskernes
berøringsangst over bord.

HJERTESTOP UDEN FOR HOSPITAL
I DANMARK 2018

5.400

OVERLEVELSEN ER FIREDOBLET

16%

personer fik hjertestop
uden for hospital

Det svar
er til
15 person
pr. dag er

76%

fik hjertestop
i private hjem

Overlevelsen er firedoblet siden
2001, hvor 3,9% overlevede

24%

fik hjertestop i
det offentlige
rum

- Jeg har været kaldt ud som hjerteløber
seks gange. Fem af gangene har været
i Region Hovedstaden, mens den sjette
gang var i det midtjyske, siger projektchefen, som i henhold til sin tavshedspligt ikke kan sige noget om, hvorvidt
hun eller andre hjerteløbere også har
været i aktion i Houlkær-området.
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2001

2018

813

Vidner og
førstehjælpere trådte til
med hjertelungeredning
før ambulancens ankomst i

77%
af hjertestoppene

10% af dem, der overlever et hjertestop,
får alvorlige mén

Det er en firedobling i forhold til 2001,
hvor vidner og førstehjælpere trådte til med
hjertelungeredning i 19% af hjertestoppene

76%

af dem, der overlever et hjertestop og var i
arbejde før hjertestoppet, vender tilbage
til arbejdsmarkedet
Kilde: Kragholm et al., 2015 og 2017

20.400*

hjertestartere er registreret på
hjertestarter.dk – over halvdelen
er tilgængelige 24/7
* Oktober 2019

DANSKERNE TAGER
HJERTESTARTERNE I BRUG

Hjerteløbere
Udover de flere end 20.500 hjertestartere har flere end 70.000 danskere meldt sig som hjerteløbere.
Langt de fleste af disse er i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, som er de to regioner, som sådan
helt officielt har fået gang i ordningen. Den er dog også på vej i de øvrige regioner, så hjerteløber-netværket
bliver landsdækkende i løbet af 2020.
Som hjerteløber melder man sig aktivt til at hjælpe andre, som får hjerteproblemer eller hjertestop. Hjerteløberens mobiltelefon tilsluttes netværket, som hele tiden ved, hvor i landet den enkelte hjerteløber befinder
sig.

3,9%

personer overlevede hjertestop.
Det svarer til 14 pr. 100.000 danskere

Kun

Vil du vide mere om at være hjerteløber,
så kan du læse mere på hjertestarter.
dk og herefter tage stilling til, om du vil
melde dig som hjerteløber.

16%

af hjertestoppatienterne
overlevede til og med 30 dage
efter hjertestoppet

9,3%

af hjertestoppatienterne fik stød med
en hjertestarter inden ambulancens ankomst
Henholdsvis 18% af hjertestoppatienterne i det
offentlige rum og 6,4% af hjertestoppatienterne i private
hjem fik stød med en hjertestarter inden
ambulancens ankomst

Kilde: Dansk Hjertestopregister, www.hjertestopregister.dk
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Her finder du
hjertestartere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houlkær Kirke
Houlkærhallen
Gymnasiehallen
Fælleshuset Hyrdebakken
Plejecenter Kildehaven
Børnehaven Hedely
Carporten på Hedebakken 71
XL Byg
Løvbjerg
McDonalds
Fælleshuset Asmild Eng
Børnehuset Spangsdal
Neptunvej 34

I Viborg Kommune er der 328 registrerede
hjertestartere, hvoraf 220 er tilgængelige i
døgndrift, 104 er tilgængelige i åbningstid, og
fire er bag lås og slå. Kilde: Hjertestarter.dk
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Kenn Thuesen og Steffen Vestergaard glæder sig efter eget udsagn ”helt vildt” til at komme i gang med byggeriet i den nye Taphede-udstykning nord for Randersvej. Drømmen er, at de første gravemaskiner kan holde
deres indtog i området i efteråret 2020, og at området så i øvrigt vil være fuldt udbygget om tre-fire år.

260 nye boliger på vej
nord for Randersvej
Byggeriet ser ud til at komme i gang her sidst i 2020 med byggefirmaet Thuesen & Vestergaard Aps.
som bygherre
Af Kim Juhl Andersen

Den har efterhånden optrådt i kommunens fremtidsplaner i nogle år - den kommende Taphede-udstykning
øst for det nuværende Houlkær/Overlund - men alt tyder nu på, at 2020 bliver året, hvor planer og visioner
bliver omsat til konkret handling.
- Som det tegner nu, håber vi stærkt på, at de første gravemaskiner kan rykke ind i området nord for
Randersvej i løbet af efteråret – og at de første nye Taphede-boliger kan stå klar til indflytning inden
sommerferien 2021.
- Det bliver utroligt spændende – og vi glæder os helt vildt, lyder det entusiastisk fra de to bygherrer bag
første etape af Taphede-udstykningen, farvehandler Kenn Thuesen og bygmester Steffen Vestergaard.
De to har nu i omkring fem år sammen drevet firmaet Thuesen & Vestergaard Aps.
Samarbejdet begyndte i det små med fælles opkøb af ejendomme til renovering. Siden udviklede det sig til
mindre rækkehusbyggerier på Århusvej og Koldingvej, og senest har makkerparret stået bag opførelsen af
78 nye rækkehuse i ”Liseborg Plantage”.
Makkerparret har således gradvist indhøstet en vis erfaring med byggeprojekter i større skala, og duoen
føler sig dermed også godt rustet til den kommende opgave i Taphede-udstykningen nord for Randersvej,
som alt andet lige tegner til at blive Thuesen & Vestergaards største fælles udfordring til dato.
- Sammen med den kommunale forvaltning og Erik Arkitekter har vi i Taphede-området været aktivt involveret i planlægningsarbejdet lige fra første færd.
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- Det har været utroligt lærerigt – og så må vi tage med, at processen samtidig har taget lidt længere tid,
end vi måske lige fra starten havde håbet på.
- Sådan må det nødvendigvis være, når kommunen også er en del af planlægningen. Og der er vitterligt
også mange ting, der skal tages højde for, når det som i dette tilfælde er en helt ny bydel, der er tale om,
erkender Kenn Thuesen og Steffen Vestergaard.

Moderne boliger i flot natur
Da Steffen Vestergaard, som sideløbende med engagementet i Thuesen & Vestergaard driver sit eget byggefirma, Vestergaard Konstruktion, for fem år siden opkøbte jorden nord for Randersvej, var det oprindelig
primært med henblik på parcelhusbyggeri.
De planer er imidlertid efterfølgende blevet revideret og tilpasset, efter at Viborg Kommune er kommet ind
i billedet.
- Udgangspunktet for det hele er nu en politisk beslutning om, at det nye udstykningsområde nord for
Randersvej skal bestå af en blanding af parcelhuse, rækkehuse og lejlighedsbyggeri.
- Den del af planlægningen har vi som sådan ikke haft nogen indflydelse på.
- Vi forsøger bare at tilpasse os til de overordnede retningslinjer, som nu engang er udstukket fra kommunalt hold, understreger Kenn Thuesen og Steffen Vestergaard.
I alt opereres der i de foreløbige planer for udstykningen nord for Randersvej med 260 nye boliger: 32
parcelhuse, 102 rækkehuse og 126 lejligheder fordelt på ni etageejendomme i henholdsvis tre og fire-etagers højde.
Kenn Thuesen og Steffen Vestergaard har på forhånd noteret sig, at der i Houlkær-området - som
udgangspunkt - er en vis skepsis overfor mere byggeri i højden, men ifølge de to bygherrer kan man på
ingen måde sammenligne de nye punkthuse ved Randersvej med mere traditionelt udlejningsbyggeri som
for eksempel Houlkærvænget.
- Endnu kender vi hverken kravene til facader eller byggehøjde, men det ligger fast, at de lejligheder, vi har
tænkt os at indrette, bliver moderne kvalitetsboliger, som både unge og seniorer har lyst til at bo i.
- Lejlighederne kommer i størrelse til at variere fra 60 til cirka 120 kvadratmeter, og fra mange af dem bliver
der en flot udsigt over Langmosen og den øvrige natur i området, forudser de.
Apropos natur så deler de to bygherrer heller ikke bekymringen for, at den nye Taphede-udstykning får
negativ indvirkning på naturen i området.
- Hvis vi ønsker, at Viborg skal udvikle sig – og det gør vi jo - kan det naturligvis ikke ske, uden at områder,
som i dag ligger ubebyggede hen, bliver inddraget som en del af byen.
- Men når det er sagt, så synes vi faktisk, at der i planerne for Taphede-området er taget et udstrakt hensyn til naturen med mange grønne kiler og udendørs opholdsarealer.
- Netop naturen i området er jo for os at se noget af dét, der er med til at gøre Taphede-udstykningen
attraktiv at bosætte sig i, og med den foreliggende helhedsplan får vi forhåbentlig bundet området omkring
Langmosen og Vibækken endnu bedre sammen. Til glæde også for dem, der bor på den anden side af
Vibækken, fremhæver Kenn Thuesen og Steffen Vestergaard.
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Centrum for byudviklingen i øst
Lokalplanen for den kommende Taphede-udstykning nord for Randersvej bliver sidst i februar sendt ud i offentlig høring i fire uger og forventes herefter endeligt vedtaget i april-maj, når politikerne og forvaltningen
har haft lejlighed til at vurdere de bemærkninger og indsigelser, der måtte være indkommet i høringsfasen.
Næste skridt bliver at få infrastrukturen på plads og – ikke mindst: at få etableret den rundkørsel på
Randersvej, som i fremtiden bliver den trafikale livsnerve for de op mod 3500 indbyggere, som med tiden
forventes at bosætte sig i Taphede-området.
Og så er vejen ellers så småt ved at være banet for, at selve byggeriet kan komme i gang.
I første omgang har Thuesen & Vestergaard tænkt sig at koncentrere sig om den vestlige halvdel af udstykningen – det vil sige den del, der kommer til at ligge tættest på det nuværende Houlkær.
Første etape af projektet kommer efter planen til at omfatte 25 parcelhuse, 25 rækkehuse, som i størrelse
kommer til at variere fra cirka 90 til 120 kvadratmeter, og fem punkthuse i henholdsvis tre og fire etagers
højde.
Hvor hurtigt det kommer til at gå med at få resten af området fyldt op, bliver i høj grad op til de kommende
købere og lejere.
- Vi har personligt en drøm om, at området er fuldt udbygget i løbet af de kommende tre-fire år, men vi
kommer på den anden side ikke til at bygge ”med hovedet under armen”.
- Vi vil løbende være opmærksomme på, hvad markedet og behovet tilsiger – og har så i øvrigt tænkt os at
bygge i takt med, at området gradvist bliver fyldt op, understreger Kenn Thuesen og Steffen Vestergaard.
Grundlæggende har de stor ro i maven ved udsigten til den forestående, store byggeopgave.
- Viborgenserne er i bund og grund stærkt bundet til den del af byen, de i forvejen kender.
- Føler man sig mest knyttet til vestbyen, skal der utroligt meget til, før man pludselig vælger at flytte til
Houlkær eller Overlund, men omvendt er Houlkær- og Overlund-borgerne også særdeles svære at flytte
fra øst mod vest.
- På den baggrund synes vi jo selv, vi med den nye udstykning nord for Randersvej kommer til at stå utroligt
stærkt i billedet.
- I og med at alle andre udstykninger i området mere eller mindre er fyldt op, bliver det i høj grad i Taphede-udstykningen, de kommende års udvikling i den østlige del af Viborg kommer til at foregå, forudser de
to bygherrer bag opførelsen af de projekterede 260 nye boliger nord for Randersvej.

Sådan tager det
planlagte Taphede-byggeri
sig ud på tegnebrættet.
Illustration: Erik Arkitekter
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Er det virkelig den form for
byudvikling, man ønsker?
Grundejerforeningsformand i Gl. Asmild undrer sig over planer for nyt kvarter nord for Randersvej.
Af Kim Juhl Andersen

Fra sit parcelhus på Skaldehøjvej får grundejerforeningsformand
Jim Rasmussen frit udsyn til det kommende Taphede-kvarter nord
for Randersvej. De første Taphede-huse kommer efter planen til at
ligge lige på den anden side af læhegnet i horisonten.

- Selvfølgelig skal der være plads til byudvikling, men det handler vel også om at finde en fornuftig balance…
- Hvad er det, der gør det attraktivt at bosætte sig i Viborg frem for i en tilfældig forstad til Aarhus? Er det
ikke netop, at man næsten uanset, hvor man bor i Viborg, har ægte natur liggende lige uden for vinduerne?
Svarene giver næsten sig selv for Jim Rasmussen, som han står dér på hjørnet af sin grund på Skaldehøjvej
og skuer ud over Langmosen, Vibækken – og de åbne marker mod øst, hvor Viborg Kommune i løbet af
2020 åbner op for opførelsen af op til 260 nye boliger i form af rækkehuse, parcelhuse og lejlighedsbyggeri
i op til fire etagers højde.
Da Jim Rasmussen købte grunden i 2012, var markerne, som nu efter planen kommer til at lægge jord til
første etape af det nye Taphede-kvarter, stadig udlagt som potentielt skovrejsningsområde.
Blandt andet på den baggrund stiller han sig også uforstående overfor, at kommunen nu – så drastisk – er
parat til at rokke ved det førstehåndsindtryk, man får, når man som trafikant bevæger sig ind mod Viborg
fra øst-siden.
- Hvor man i dag ved indkørslen til Houlkær/Overlund har frit udsyn over Langmosen og Spangsdalen,
bliver man i fremtiden mødt af fire etagers udlejningsejendomme. Beliggende helt ud til Randersvej.
- Er det virkelig den form for byudvikling, man fra kommunalt hold ønsker i det nye Taphede-område, spørger Jim Rasmussen - ikke bare i sin egenskab af menig Houlkær-borger med fri udsigt til det kommende
udstykningsområde, men også som formand for Grundejerforeningen Gl. Asmild.

Byggeri lige ”til kanten”

Jim Rasmussen er for så vidt ikke modstander af, at Viborg
skal udvikle sig. Han sætter bare spørgsmålstegn ved,
om der reelt er behov for så mange nye boliger, som der
lægges op til i planerne for den nye Taphede-udstykning.
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Set med Jim Rasmussens øjne er der især to forhold, der springer i øjnene i de foreløbige planer for den
del af Taphede-kvarteret, der kommer til at ligge nord for Randersvej - og som dermed naturligt bliver en
del af Houlkær.
Det ene forhold er de ni påtænkte fire etagers ejendomme, der kommer til at ligge helt ud til Randersvej.
- Bygherrerne vil naturligvis hævde, at der ikke bliver tale om højhusbyggeri i stil med Houlkærvænget.
- Men jeg synes nu alligevel, man skal være voldsomt optimistisk, hvis man forestiller sig, at beboersammensætningen i et højhus ud til Randersvej bliver den samme som i en tilsvarende ejendom for sydenden
af Søndersø.
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- Generelt synes jeg, vi i øjeblikket har en fin social balance i Houlkær.
- Men derfor kan man da godt stille sig selv spørgsmålet: Hvis vi i Viborg skal bygge i højden, er det så lige
præcis i Houlkær, det er fornuftigt at gøre dét, anfører Jim Rasmussen.
Hans anden hovedbekymring i forhold til Taphede-projektet går på den økologiske forbindelseslinje langs
med Vibækken: En fauna-passage, der knytter mose, skov og hede nord for Randersvej sammen med
Spangsdalen mod syd.
- I det foreliggende projekt går man helt ”til kanten”. Hvorfor ikke bare rykke byggelinjen 100 meter?
- Det er i virkeligheden ikke den store justering, der skal til, men det handler selvfølgelig grundlæggende
om, hvad det er, man vil: Skal vi tage hensyn til naturen, eller handler det bare om at få bygget mest muligt,
bemærker Jim Rasmussen.

En uventet skov
Hidtil i sagsforløbet synes han desværre ikke, han har sporet den store kommunale vilje til at indgå i en
åben debat om netop dét spørgsmål.
Tværtimod oplever grundejerforeningsformanden, at kommunen i flere tilfælde har handlet mod bedre
vidende i bestræbelserne på at fremme udstykningsplanerne.
Eksempelvis måtte kommunen i oktober 2019 kalde en miljørapport tilbage, fordi kommunen – noget
forsinket – blev opmærksom på, at et kommunalt ejet areal med beplantning nordvest for området er
rubriceret som fredskov og derfor udløser en 300 meter skovbyggelinje ind i planområdet.
- Det turde vel ellers være forholdsvis enkelt at tage på en besigtigelsestur i området og konstatere, at der
altså ligger en skov i forbindelse med Langmosen, påpeger Jim Rasmussen.
På tilsvarende vis stiller man sig i Gl. Asmild-området noget uforstående overfor, hvordan kommunen i
den oprindelige miljørapport kunne konkludere, at ”det er usandsynligt, der lever frøer og padder i søen i
Langmosen”.
- Det strider fuldkommen imod, hvad vi som beboere dagligt oplever, når vi færdes i området.
- Det mindste, man kan gøre, inden man drager sådan en konklusion, er da at lave en konkret kortlægning
af forholdene på stedet, nævner Jim Rasmussen.
Set i dét lys er det måske heller ikke så overraskende, at et shelter, som grundejerforeningen – i samråd
med kommunen - har fået etableret på engen ved Vibækken, overhovedet ikke optræder på kortet over
den ændrede linjeføring af cykelstien fra Taphede-udstykningen og ind mod Houlkærskolen og det øvrige
Houlkær.
Alt sammen er det blot med til at efterlade Jim Rasmussen med indtrykket af, at kommunen i virkeligheden
ikke er interesseret i en dialog med lokalbefolkningen om den mere præcise udformning af det nye udstykningsområde nord for Randersvej.
- Egentlig ville jeg meget hellere indgå i en konstruktiv diskussion om, hvordan vi får det nye Taphede-kvarter indrettet bedst muligt, men når man nærmest får opfattelsen af, at det hele helst bare skal køres igennem så hurtigt som muligt – ja, så er kommunen selv medansvarlig for, hvis jeg kommer til at fremstå som
den sure, gamle mand i Houlkær, erklærer Jim Rasmussen.
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Ellen Jensen, Stella Nedergaard, Laura Nielsen og Anne
Amtrup klar til adventsfest i Houlkær Kirke med et bugnende
varelager. Et par timer senere havde de solgt for ikke mindre
end 6500 kroner – til fordel for julehjælpen i Houlkær.

Her bærer arbejdet
lønnen i sig selv
I Houlkær Kirkes nørklegruppe knokler de gladeligt for en minimal timeløn. For nørklerne er drivkraften i højere grad det sociale samvær - og bevidstheden om at støtte et godt formål.
Af Kim Juhl Andersen

- Hvis det alene var timelønnen, vi gik efter, skulle vi vist finde på noget andet at lave. Det handler mere om
det sociale – og så om at gøre en indsats for et godt formål.
- Ja, man kan vel nærmest sige, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.
Der er kun godt en times tid til, det går løs med et af årets ubestridte højdepunkter i Houlkær Kirkes ”nørklegruppe”: Adventsfesten, hvor der samles ind til julehjælpen i sognet.
Alligevel har fire af gruppens medlemmer taget sig tid til en snak med Houlkær Nyt om samværet i flokken
– og om de frivillige håndarbejdsaktiviteter, som efterhånden har strakt sig over så mange år, at ingen rigtig
længere kan huske, hvordan og hvornår det hele begyndte.
- Nye nørklere er løbende kommet til, mens andre er faldet fra. Men over 20 år har gruppen da i hvert
fald eksisteret, opregner de fire nørklere Ellen Jensen, Laura Nielsen, Stella Nedergaard og Anne Amtrup.
Laura Nielsen er med sine 100 år nørklegruppens nestor.
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I forbindelse med
adventsfesten sælger nørklerne
også julesmåkager på glas.
Dem plejer der som oftest at
være rift om.

Nørklegruppen mødes fast
hver anden fredag i forlængelse
af morgensangen i Houlkær
Kirke. For at strikke – men
også for lige at få vendt
verdenssituationen over en
kop kaffe.

Hørelsen er ikke længere helt, hvad den har været, og Laura skal også have hjælp til transporten for at
kunne møde op til nørklegruppens faste sammenkomster hver anden fredag i forlængelse af morgensangen i Houlkær Kirke.
Men samværet med de andre kvinder i flokken – det sætter hun stadig stor pris på.
- Det er mindst det halve af dét – at være sammen og få vendt verdenssituationen over en kop kaffe,
fremhæver Laura Nielsen, der selv kom med i Houlkær Kirkes nørklegruppe, efter at hun var blevet alene
i 2003.
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Fra karklude til oldemor-tæpper
Selve produktionen af håndarbejder foregår – for størstedelens vedkommende - derhjemme.
Og det er i sandhed ikke småting, de i alt otte medlemmer af nørklegruppen når at få produceret i løbet
af et år.
Det talte to bugnende salgsborde under adventsfesten deres eget tydelige sprog om – og man skulle kende
nørklegruppen dårligt, hvis medlemmerne ikke også i forbindelse med kirkens traditionelle forårsmarked
kan præsentere en fyldt salgsbod med alskens håndarbejder.
- Vi er som udgangspunkt ikke særlig glade for at skulle pakke noget ned igen. Men de ting, vi ikke får solgt
til adventsfesten, dem finder vi som regel frem igen til forårsmarkedet, bemærker Anne Amtrup.
Adventsfesten 2019 var en af de rigtig gode af slagsen.
Her fik nørklegruppen solgt for ikke mindre end 6500 kroner – og ydede dermed sit store bidrag til at gøre
julen lidt sjovere for mindrebemidlede i sognet.
Og i det hele taget plejer der at være ganske god efterspørgsel efter de håndarbejder, som de fingernemme
kvinder i nørklegruppen har fremstillet i årets løb.
- Karklude og sokker er der som oftest godt salg i. De strikkede Kaj Bojesen-aber har også vist sig at være
forholdsvis populære – og så er der jo også oldemor-tæpperne, som vi kalder dem, nævner Ellen Jensen,
Laura Nielsen, Stella Nedergaard og Anne Amtrup.
Hvert ”oldemor-tæppe” består typisk af 70 sammensyede ”lapper”.
Hver lap kræver minimum halvanden times intensivt håndarbejde, inden det færdige ”oldemor-tæppe” kan
sættes til salg for den nette sum af 250 kroner.
Og dertil skal så lægges den tid, det tager at få de forskellige lapper til at matche i farverne – og sy hele
tæppet sammen til en helhed. For ikke at snakke om udgifterne til materialer…
Timelønnen for dét arbejde ville vist selv i det fattigste u-land dårligt kunne skaffe en familie smør på
brødet.
Men sådan er det også helt forkert at gøre regnestykket op, betoner Ellen Jensen fra nørklegruppen.
- Udover julehjælpen i Houlkær er vi med vores arbejde i årets løb også med til at støtte Kirkens Korshærs
varmestue, KFUK-spejderne i Houlkær og arbejdet i et mor-barn center i Afrika.
- Hvis ikke overskuddet gik til et godt formål, ville der ikke være nogen mening med det hele, bemærker
hun.

Nye nørklere velkomne
Foruden de fire nævnte kvinder er også Esther Smidt, Karla Pedersen, Emmy Bredgaard og Anna Sofia
Stilling med i nørklegruppen.
Alle er de efterhånden godt oppe i pensionsalderen, og eventuelle nye nørklere af lidt yngre dato vil på den
baggrund også blive modtaget med åbne arme, fremgår dét.
Samtidig tager nørklegruppen i Houlkær Kirke også gerne imod garnrester, som ellers blot ville være blevet
smidt ud i forbindelse med oprydning eller flytning.
- Vi får i forvejen doneret en del garn og stofrester, men vi tager gerne imod mere, forlyder det fra nørklegruppen, som næste gang sælger ud af årets produktion, når Houlkær Kirke inden så forfærdeligt længe
inviterer til forårsmarked.
29

HOULKÆRHALLEN

2020 bliver et spændende
år i Houlkærhallen
Ordsproget siger: Én fugl i hånden er bedre end ti på taget… Hvor sidder fuglene på Houlkærhallen?
Hvad har vi i hånden, og hvad sidder på taget? Det spørgsmål er ikke blevet mindre relevant og interessant at få besvaret, set i lyset af sidste års proces omkring placeringen af foreningssvømmehallen.
Lad os starte med fuglene på taget…

HOULKÆRHALLEN

Den seneste halanalyse fra Viborg Idrætsråd viser da også, at Houlkær er det område i kommunen, hvor
der er flest borgere pr. hal (traditionel 20x40 meter håndboldbane). At efterspørgslen af timer er større end
kapaciteten er også et velkendt faktum. Aldrig har vi haft så mange udlejningstimer i Houlkærhallen, som
vi har denne sæson, og vi er blevet nødt til at henlægge flere aktiviteter til gymnasiets hal, ligesom vi har
måttet sig nej til flere aktiviteter og foreninger.
En ny hal vil også give et markant løft af gymnastikfaciliteterne i Viborg generelt, hvor specielt gymnastikforeningen KVIK med over 1000 medlemmer ofte har udfordringer med at få haltider til sine mange
aktiviteter og hold.
For at forstå socialdemokraternes ønske om, at ”der også afsættes penge til nye tennisbaner ”, så skal vi
se mod det nye skolebyggeri i Overlund: ”Lysningen”.

Af Jens Johansen, formand Houlkærhallen

Svømmehal eller gymnastikhal?
De af jer, som har fulgt lidt med i lokalpressen, husker nok, at Houlkærhallen, efter en lang og grundig
udvælgelsesproces, stod alene tilbage som Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling til en placering af Viborgs
nye foreningssvømmehal.
Uden at gå yderligere i detaljer kan jeg roligt konstatere, at Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling, med udvalgsformand Mads Panny i spidsen, ikke så let kunne samle et bredt flertal i byrådet omkring placeringen
af svømmehallen i Houlkær, og at især Venstre stod meget hårdt på sin fortrukne placering ved gymnastikhøjskolen. Fronterne var derfor trukket op, men som det ofte sker i politik, så skabes der løsninger i form
af kompromisser.
I dette tilfælde ser det ud til, at Socialdemokratiet og Venstre ved budgetforhandlingerne også fandt tid til
at drøfte den fremtidige svømmehal, deres uenighed om placeringen og finde et kompromis på en løsning.
Således udsendte Mads Panny, på vegne af Socialdemokratiet, torsdag den 10.10., dagen efter budgetforliget, en pressemeddelelse, som blandt andet indeholder følgende udmelding:
”Mads Panny åbner op for, at Socialdemokratiet på en række betingelser er villig til at placere 50 meter
svømmehallen på Idrætshøjskolen. En betingelse er, at Houlkærhallen gives et markant løft med en udbygget gymnastikhal, og hvis er der behov skal der også afsættes penge til nye tennisbaner.”
Lad os tage det i Mads’ rækkefølge. Socialdemokraterne ønsker, at ”Houlkærhallen gives et markant løft
med en udbygget gymnastikhal”. Set med Houlkærbriller er der for mig ingen tvivl om, at Mads Panny
rammer fuldstændig plet, når han beskriver en ny gymnastikhal i Houlkærhallen som et markant løft. Et
markant løft af Houlkærhallens aktivitets- og driftsramme, som kan understøtte udviklingen fra lokal hal til
idrætscenter og imødekomme den store efterspørgsel, som der er på haltider.
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Efter flere ture frem og tilbage fra tegnestuen lander det aktuelle projekt i Overlund således, at de nuværende tennisbaner i Overlund må lade livet til fordel for omplacerede fodboldbaner. Det er i det lys, at vi skal
læse Mads Pannys udsagn.
Overlund Tennisklub har nemlig af egen fri vilje tilbudt kommunen at tænke arealet, hvor klubbens tennisbaner i Overlund ligger, ind i det fremtidige projekt. Overlund Tennisklub har nemlig selv en plan, og den er
at samle alle sine aktiviteter i Houlkær, og det kan kun ske, hvis kapaciteten af tennisanlægget udbygges i
Houlkær, hvilket også falder i fin tråd med deres, vores og politikernes ambition om at gøre Houlkærhallen
til et samlet idrætscenter for området.
En ny gymnastikhal og et samlet tennisanlæg i Houlkær giver åbenlyst mening både lokalt og generelt i
Viborg, hvilket jo også var den bærende argumentation ift. svømmehalsprojektet. Set i det lys må det blive
svært at erklære sig politisk eller pragmatisk uenig i socialdemokraternes og Mads Pannys erklæring om
et ”markant løft” til Houlkærhallen.
Aktuelt er det i hvert fald ud fra den præmis, at vi tager ”invitationen” op, og vi lover at arbejde målrettet i
2020 på at få gjort projekterne modne til endelig politisk beslutning inden årets udgang, så vi forhåbentlig
kan komme i gang med byggerierne i 2021. Forhåbentlig vil vi se, at de politiske tilkendegivelser er reelle,
også når fuglene skal fra taget og ned i hånden.

Move-on-wheels; en fugl i hånden
En “fugl”, som nogen måske troede var fløjet, men som forsat er i hånden, er det efterhånden gamle
projekt ”Move-on-wheels” (MOW).
MOW er en såkaldt ”pumptrack-bane” til cykel, løbehjul og skateboards, som indbyder til street kultur og
sport. Mange lignende baner skyder disse år op i ind- og udland, men projektet i Houlkær er det første af
sin slags i Viborg.
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”Move on wheels” banen og
placeringen ved Houlkærhallen

Sidste år sluttede jeg januar indlægget med at udtrykke håb om, at 2019 ville blive ”afgørende i udviklingen
fra idrætshal til idræts- og bydelscenter”. Det har på mange måder holdt stik, så mine forhåbninger for
2020 er, at vi får sat yderligere fart på den udvikling, og at vi begynder at få omsat ord og hensigter til omog tilbygninger, så vi får det bedste fundament for et samlet, mangfoldigt og stærkt idrætscenter i vores
ligeledes mangfoldige og stærke bydel; Houlkær.
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Ideen blev født tilbage i 2016, hvor det var tidligere klubleder Gitte Gaml og klubpædagog Henrik Baltzersen, som var initiativtagere på projektet. Begge er i dag fortid i Klub Gården, men projektet har levet videre
og er siden blevet overdraget til Houlkærhallen og undertegnede.
Der skal herfra lyde en stor ”tak” til Gitte for det store forarbejde, der er lavet i projektet, og dermed har
Gitte en kæmpe aktie i, at vi nu har et konkret projekt, en fuld finansiering og en kontrakt med en lokal
entreprenør på plads.
Arbejdet forventes udført hen over sommeren, så banen skulle være klar, når vi starter op efter sommerferien. Det er målsætningen, at banen bliver endnu en del af det ”street” miljø, der så småt er ved at opstå
omkring Houlkærhallen. Det giver bedre udefaciliteter for skolen, for fritidsklubben, for foreningerne og for
den mere uorganiserede idræt, samt et potentielt tættere samarbejde med GAME Streetmekka, som vi
undersøger i øjeblikket.

Nyt liv i kiosken
Vi kan ikke tage hul på et nyt år i Houlkærhallen uden at nævne, at vi efter flere år uden forpagter af cafeteriet endelig har fået lavet en aftale, som igen puster liv i kiosken.
”Guldkalven” hedder vores nye kiosk. Yderligere præsentation finder i andetsteds i bladet her, så jeg vil
nøjes med at opfordre til, at vi som fællesskab nu bakker op og støtter initiativet. Hvis vi vil have en servicerende kiosk, så må vi sørge for, at de har kunder at servicere.
Det er os, som er kunderne og i sidste ende grundlaget for driften og fremtiden for ”Guldkalven”. Jeg ved,
at der er spændende nye initiativer og tilbud i støbeskeen, så der skal nok blive noget, som alle kan støtte
op om på den ene eller anden måde.
32

33

AKTUELT I OMRÅDET

AKTUELT I OMRÅDET

Dans om ”Guldkalven”
i Houlkærhallen
Kvartet fra Houlkærskolen har overtaget forpagtningen af hallens cafeteria – og drømmer på sigt om
at drive andet og mere end ”bare” en pølsebod.
Af Kim Juhl Andersen

Klaus Mikkelsen og Hans-Jacob Lauridsen har i første omgang - sammen med Houlkærskole-kollegerne Jacob Flintholm og Sinthujan Nagenthiraja – sagt ja til at stå for cafeteriadriften
i Houlkærhallen frem til sommerferien 2020. Herefter går de i tænkeboks for at overveje, hvad
”Guldkalven” på længere sigt skal udvikle sig til. Hvis den da i det hele taget skal udvikle sig.

Indtil videre er cafeteriet i Houlkærhallen som udgangspunkt
åbent i forbindelse med større stævner og arrangementer i
hallen. Her ”Åben Houlkær” i efteråret.
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”Guldkalven”.
Navnet vækker umiddelbart associationer i retning af en bedre trestjernet restaurant.
- Men det er så også sagt med et stort glimt i øjet, afslører de to kokkehue-klædte herrer bag cafeteriadisken i Houlkærhallen, Klaus Mikkelsen og Hans-Jacob Lauridsen.
Sammen med Houlkærskole-kollegerne Jacob Flintholm og Sinthujan Nagenthiraja sagde de i efteråret ja
til at overtage forpagtningen af cafeteriet i Houlkærhallen. Foreløbig frem til sommerferien 2020.
- Det kommer let til at lyde påtaget patriotisk, men vi vil rent faktisk gerne forsøge, om vi med vores indsats
kan være med til at skabe lidt mere liv i hallen. Så den i endnu højere grad kan blive et samlingssted for
Houlkærs unge, som vi jo i forvejen kender rigtig mange af fra vores dagligdag på skolen.
- Og så synes vi da i øvrigt også, det er ærgerligt, hvis køkkenet i Houlkærhallen bare skal stå ubenyttet
hen, siger Klaus Mikkelsen, som man vist ikke træder nogen for nær ved at udpege som cafeteria-teamets
mesterkok.
Ved siden af lærergerningen på Houlkærskolen har han og Hans-Jacob Lauridsen tidligere drevet champagnebar på Palads Hotel, og før da var Klaus Mikkelsen med til at drive tapas-restaurant i Jernbanegade.
I Houlkærhallens cafeteria begrænser den højere kogekunst sig indtil videre til hjemmebagte pølsehorn og
feinschmecker-cheeseburgers med hjemmelavede bøffer.
- Vi har i nogle weekender prøvet os frem med salater og sunde sandwiches, men vi må bare erkende, at
det i højere grad er pommes frites, kunderne efterspørger.
- Derfor har vi indtil videre affundet os med, at Houlkærhallens cafeteria i bund og grund er en pølsebod.
Uden at det dog dermed er sagt, at vi ikke også i fremtiden vil prøve os lidt frem i forhold til madudvalget,
siger Klaus Mikkelsen.

Stadig i eksperimentfasen
I første omgang har de fire nye forpagtere lovet at drive cafeteriaet i Houlkærhallen frem til sommerferien
2020. Forstået på den måde, at ”Guldkalven” som udgangspunkt vil være åben i forbindelse med større
stævner og arrangementer i hallen. I alt 10-15 gange henover vinter- og forårssæsonen.
Sideløbende med stævneaktiviteterne har de nye forpagtere blandt andet også planer om at invitere til en
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vin- og tapasaften i februar-marts i et forsøg på at lodde, hvad der i Houlkær-området er interesse for – og
opbakning til.
- Foreløbig befinder vi os stadig i prøve- og eksperimentfasen. Så må vi efter sommerferien se, hvad det
skal udvikle sig til på længere sigt. Hvis det da i det hele taget skal udvikle sig, bemærker Klaus Mikkelsen.
Ideer og visioner skorter det ikke på.
En brætspilscafé, hvor områdets unge kan hygge sig sammen i fritiden – og en lokal take away-restaurant
med andet end pizza på menukortet, er umiddelbart et par af de mest oplagte bud.
Forudsat at det i øvrigt kan lade sig gøre at strikke en økonomisk holdbar model sammen.
- Som det er i dag – og med det nuværende prisniveau - kan driften af ”Guldkalven” kun lige akkurat
finansiere den flaske rødvin, som vi gerne sætter os og deler efter endt arbejde i cafeteriet.
- Skal det på sigt blive til andet og mere, skal vi på en eller anden måde have fundet en model, som i et vist
omfang også gør det muligt at have ansat lønnet arbejdskraft, vurderer Klaus Mikkelsen og Hans-Jacob
Lauridsen.

Lærerjobbet kommer først
Selv har de to Houlkær-lærere – og deres to medforpagtere Jacob Flintholm og Sinthujan Nagenthiraja
– overhovedet ingen intentioner om at kvitte lærer/pædagog-gerningen til fordel for en fremtid i cafeteriabranchen.
- Vi elsker i bund og grund vores arbejde som lærere på Houlkærskolen, hvor vi nu efterhånden har været
ansat i henholdsvis 14 og 16 år.
- Dét med madlavningen og restaurationsdriften handler primært om at have noget sjovt at være sammen
om i fritiden.
- Og så er der jo også dét forunderlige ved mad, at den er med til at gøre folk glade. Det nyder vi også at
kunne bidrage til, bemærker Klaus Mikkelsen og Hans-Jacob Lauridsen.
Dertil kan føjes en ekstra sidegevinst, som i hvert fald Hans-Jacob Lauridsen er blevet ekstra opmærksom
på i kølvandet på tre dages intensiv køkkentjans under den årlige Nissecup i Houlkærhallen i december.
- Man lærer i den grad at skønne på, at når man går hjem fra arbejde på Houlkærskolen, så lugter man
ikke af friture….
Formand for Houlkærhallen, Jens Johansen, glæder sig for sin del over, at der for indeværende sæson er
fundet en løsning, som sikrer, at cafeteriet er åbent i forbindelse med større arrangementer i hallen.
I samme åndedrag opfordrer han kraftigt brugerne af hallen til at bakke op om de fire nye forpagtere og
deres indsats for at sikre en fortsat cafeteriadrift i den lokale idrætshal.
- Jeg har nærmest ikke tal på, hvor mange gange jeg har måttet lægge øre til bemærkningen: Hvor er det
ærgerligt, der ikke er mere liv i kiosken i Houlkærhallen!
- Nu er chancen der for at sætte handling bag ordene ved at bakke op om de fire nye forpagtere – og
handle i cafeteriet, så driften forhåbentlig kan komme til at løbe nogenlunde fornuftigt rundt, appellerer
halformanden.
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Et ganske særligt år
for Børnehuset Unoden
2019 var et ganske særligt år for Unoden i Houlkær. Leder Pernille Dam Marcussen blev i efteråret
2018 kontaktet af Dokumentar Kompagniet, som ønskede at lave tre programmer om de danske
dagtilbud anno 2019.
Forvaltningen blev spurgt om lov hertil og har hele vejen igennem bakket om herom, hvilket både Johnny
Nør Skott, formand for områdebestyrelsen, og Pernille Dam Marcussen begge er utrolig stolte af.
- Vi er stolte af at være en del af en kommune, hvor der ikke er noget at skjule, siger de begge næsten i kor.
Før optagelserne gik i gang i Unoden, var der flere dialogmøder med både forældre, medarbejdere og
forvaltningsdeltagelse. Der har hele vejen igennem været en stor forældreopbakning og enighed om vigtigheden af en national belysning af dagtilbud generelt.
Forældrene har vist stor interesse igennem hele processen og ikke mindst ønsket at hjælpe og støtte på alle
måder. Blandt andet ved at lave interviews på diverse medier og bakket talstærkt op til møder, fremvisning
af programmerne samt daglig dialog herom.
Ligeledes har hele forældregruppen vist stor omsorg for alle medarbejdere, hvilket har haft stor betydning
for sammenholdet både før, under og efter processen.
Selve optagelserne startede i foråret. Der blev filmet sammenlagt fire uger – både indenfor og udenfor og
i hele tidsrummet fra åben til luk.
De første dage var det lidt grænseoverskridende for især de voksne. Børnene var mest nysgerrige i starten
og ville gerne undersøge kameraer og så videre. Efter få dages optagelser vænnede både børn og voksne
sig til kameraerne, og hverdagen fortsatte helt normalt.
Særligt de uger med ”eksperimentet” var fantastiske. Der havde børnene blandt andet seje ure på armene
– de kunne lyse og blinke. Ligeledes havde vi et par dage med ”tisserunder”, hvor børnene fik lov at tisse i
en pose under toiletbrættet. Der var stor begejstring og spænding – hvilken farve havde tisset? Og var der
mon glimmer heri? Der blev grinet meget og talt om kroppen og dens funktioner.
De sidste to uger af forsøget havde forsøgsgruppen dobbelt op på normering – altså seks medarbejdere i
stedet for tre til 30 børn. Som programmerne viste, havde den dobbelte normering KÆMPE betydning for
børn såvel som voksne.
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Stressniveauet faldt markant blandt børnene. I gennemsnit 20 procent fald, og barnet med det største
fald var 48 procent. De voksne oplevede at kunne være nærværende på en helt andet måde end vanligt.
- Især tiden var anderledes – der var tid til at blive i dialog med børnene, tid til at guide, tid til at trøste, tid
til at grine, tid til at læse, tid til at være og tid til at lære og være, fortæller Pernille Dam Marcussen.
Johnny Nør Skott, som også selv har børn i Unoden, fortæller:
- Det var nogle helt anderledes fortællende børn, man fik hjem. Børn som havde oplevet en helt anden
hverdag i børnehaven. Ting der var spændende at fortælle om, og de glædede sig til at komme afsted
dagen efter. Samtidig fik vi en søn hjem med mere overskud, end han plejer. Det gav os mere kvalitetstid
med ham.
Programmerne kom over skærmen i hele Danmark i efteråret. Der var stor mediedækning og stor opmærksomhed herpå - både lokalpolitisk og landspolitisk.
Ligeledes var alle landets pædagoger og forældre seere hertil. Unoden fik virkelig sat børnenes stemme på
den nationale dagsorden, og dét er vi ALLE stolte af, fortæller Pernille og Johnny.
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- Jeg er yderst yderst taknemlig for den store tillid, både forældre og medarbejdere har vist ved at sige ja
og bakke op om deltagelsen i programmerne. Ligeledes deltagelse i diverse medier og interviews igennem
hele processen. Sikke nogle ”rocker seje” forældre og medarbejdere jeg har. Uden opbakning fra alle dem
havde jeg ikke kunnet bruge min stemme og dermed heller ikke kunnet bidrage ind i debatten om børns
vilkår i 2019. Jeg er virkelig stolt af at få lov at være dirigent i Unoden, forsikrer Pernille Dam Marcussen.
- Til første dialogmøde lovede jeg både forældre og medarbejdere, at jeg ville følge programmerne til dørs.
Jeg har takket ja til næsten alle forespørgsler på interviews og artikler, og den 22/11 blev jeg bedt om at
holde tale foran Christiansborg i forbindelse med den store forældredemonstration, hvor 20.000 forældre
var på barrikaderne i København og Herning.
- Det var unikt at følge programmerne helt til dørs, nemlig Borgens dør. Jeg er klar til at give endnu et løfte:
Den stemme, jeg med opbakning fra forældre og medarbejdere har fået, vil jeg bruge på bedste vis i den
fortsatte kamp for bedre vilkår for børnene! 2020 bliver et spændende og fantastisk år for landets børn og
pædagoger - og dét vil jeg bidrage til på de platforme, programmerne har givet mig adgang til, tilføjer hun.

Over 1000 henvendelser har Pernille modtaget fra folk rundt om i landet siden valgkampen i foråret. Alle
henvendelser uden undtagelse har været taksigelser, anerkendelse og respekt for Unodens mod til at åbne
dørene.
- Den økonomiske reaktion udeblev heller ikke. Først lokalt med en tilkendegivelse om tilførsel af 23 millioner kroner til dagtilbud. Før programmerne lovede byrådet fem millioner kroner, så det er da en forskel,
der er til at få øje på, siger Johnny Nør Skott.
- Landspolitisk var programmerne i høj grad med til at påvirke finanslovsforhandlingerne. Børnenes stemme kom ind i forhandlingslokalet i form af navne. Dét er jeg virkelig stolt af – Unodens børn blev hørt bag
murene på Borgen. Unoden sang børnesang for Borgen, kan man vel sige, fortæller leder Pernille Dam
Marcussen.

Hvad så nu?
Første slag er vundet i form af, at minimumsnormeringer er vedtaget ved lov. Næste slag bliver at sikre
udmøntningen heraf.
Modellen herfor er ikke vedtaget endnu, men skal udarbejdes i Børne-og Undervisningsministeriet i dette
forår. Derfor er det også ekstremt vigtigt at fastholde fokus og til stadighed gøre opmærksom på børnenes
vilkår og rammer.
2025 er første år med lovning om minimumsnormeringer i Danmark, men både Pernille og Johnny mener,
at det kan gøres bedre.
- Det er et halvt årti og et helt kuld børn, der skal igennem dagtilbud, før vi forældre kan forvente ordentlige
rammer. Det kan og skal gøres bedre og langt før, siger Johnny Nør Skott.
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Nyt fra Houlkærskolen
Af skoleleder Pernille Lilliedahl

Så er vi kommet godt i gang med det nye år på Houlkærskolen.
Vi glæder os alle til foråret, som er den periode i et skoleår, hvor der
er rigtig mange spændende aktiviteter både inde og ude.
Ligeledes tager vi hul på en stor og anderledes opgave.
Vi skal i gang med at se på, hvordan vi kan indrette skolen.
Houlkærskolen er en fantastisk skole med rigtig mange gode kvadratmeter inde og ude. Det til trods er skolen under pres med hensyn til undervisningslokaler og faglokaler. Vi mangler også hyggelige indbydende opholdssteder til elevernes pauser.
For at imødekomme dette, og for at fokusere på indeklima og undervisningsmiljø, vil vi de næste par år
arbejde på nye spændende og anderledes løsninger.
Vi skal tænke ”inde i boksen” – for vi får nok ikke en ny tilbygning!
Vi vil arbejde på at udnytte vores eksisterende rammer på en anderledes måde.
Vi skal tænke kreativt, innovativt – og meget gerne i samarbejde med eksperter og lokale håndværkere.
Vi ønsker at inddrage de praktisk/musiske fag og kommende emneuger i processen. Vi skal også tænke
motion og bevægelse med i hele processen.
Indskrivning af vores kommende 0.årgang er nu slut. Vi får tre børnehaveklasser i skoleåret 2020/2021.
Der vil i foråret være forskellige arrangementer, hvor de kommende elever og forældre vil kunne besøge
skolen.

Så er der igen mulighed for at få indflydelse!!!
Der er fire pladser i skolebestyrelsen på spil.
Som noget nyt kan valgperioden for forældrerepræsentanter nedsættes fra fire til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det.
Med en plads i skolebestyrelsen får man en spændende mulighed for at sætte fingeraftryk på den lokale
udmøntning af det at lave skole. For at sikre kontinuiteten i skolebestyrelsen har vi forskudt valg. Det vil
sige, at vi har valg hvert andet år, så vi ikke skifter hele bestyrelsen ud på en gang.
Alle detaljer vedrørende valghandling vil blive formidlet via lokalpressen, AULA og skolens hjemmeside.
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Og så den evigt tilbagevendende bøn!
Selv om det går mod lysere tider, er det stadig mørkt, når vi møder ind om morgenen. Fra kl. 7.45 til 8.00
er der rigtig meget trafik omkring skolen. Vi vil derfor i de næste par uger have særligt fokus på trafiksikkerheden.
Vi kan se, at mange af vores elever IKKE har ordentlige lygter, så det vil vi hjælpe dem med at få bragt i
orden. Husk også refleksbrikken!
Vi har desværre stadig mange forældre, der sætter eleverne af ved glasgangen ved Myretuen. Det afstedkommer rigtig mange farlige situationer. Det er meget svært at se de små elever, når det er mørkt og vådt,
og man skal bakke ud.
Derfor vil vi godt appellere til, at der IKKE parkeres eller afleveres elever uden for de afmærkede båse.
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En ekstraordinær skoledag
på Houlkærskolen
På 9.årgang på Houlkærskolen har vi under overskriften ”Kreativitet og Innovation” arbejdet på et
projekt, der handler om at lave et udendørsareal for overbygningen, der kan bruges til at hygge i, når
det er frikvarter, til at lave udendørslæring i og egentligt også i fritiden, hvor vi krydser fingre for, at
andre vil behandle det ordentligt.
Af Jeppe Johannsen Boll & Marius Fiil - 9.Y, Houlkærskolen

Projektet startede i begyndelsen af 2019, hvor 9.Y skulle generere ideer til, hvad man kunne bruge et
tilgroet område til. De mange forskellige ideer blev til sidst smeltet sammen til en stor fællesidé.
Vores lærer, Rasmus Jensen, ville have os til at bruge hovedet og tænke på en kreativ og anderledes måde.
Efter et par uger med kreativ tækning i hans UUV-timer skulle ideerne videre til næste fase, hvor vi skulle
finde penge til at finansiere dem. Skolen kunne heldigvis godt finde lidt penge til det, og så sponsorerede
HS Byg en tømrer, der lagde en hel arbejdsdag her for at hjælpe os.
På en af de varmeste sommerdage i juni brugte vi en hel skoledag på at rydde buskads, fælde træer, bygge
møbler og spise is sammen med vores lærere og pedellerne. Vi har fået hjælp til alt arbejdet af vores anden
9. klasse, som har involveret sig i idéen på samme måde som os.
Det var en hyggelig dag, hvor alle havde det sjovt med at rydde og kreere. Men vi blev slet ikke færdige.
Der er løbende blevet lagt flere timer i at bygge skure, bygge borde m.m.
I december kom vi endelig i mål med en indvielse af området, som blev navngivet ”Oasen”. Vi inviterede 7.
og 8. klasserne til julehygge, musik, æbleskiver, gløgg, chai, pebernødder og konkurrencer. Det var rigtigt
hyggeligt, og vi håber, at de bliver lige så glade for området som os.
Projektet har været meget spændende at arbejde med for alle parter, og vi håber selvfølgelig, at området vil
blive stående de næste mange år til glæde for de næste mange års overbygningselever.

Tre af vores hårdtarbejdende drenge,
Alexander Ebbesen og Viktor Koustrup,
bagerst er det lærer Rasmus Jensen
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Erhvervspraktik
i folkeskolen
I 9. klasse kan Houlkærskolen sammen med uddannelsesvejlederen tilbyde, at eleverne er i erhvervspraktik på en arbejdsplads

Af Else-Birgitte Blichfeldt, Uddannelsesvejleder Houlkærskolen

Elever, som er fyldt 14 år, må gerne beskæftige sig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter i praktikken. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som
bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Muligheder for erhvervspraktik:
Det er forskelligt, hvordan skolerne organiserer og tilbyder erhvervspraktik. På Houlkærskolen tilbydes
praktik i 9. klasse.
Militærpraktik tilbydes hele året. En oversigt over pladser kan udleveres af uddannelsesvejlederen. Eleven
skal selv sørge for transporten til og fra stedet, men bor gratis med kost på kasernen i løbet af ugen.
Sygehuspraktik er så populær, at der må lodtrækning til, før pladserne fordeles.
Der er også mulighed for praktik på Århus Universitet indenfor naturvidenskab. Ved ansøgningen hertil skal
vedlægges en udtalelse fra elevens fysiklærer.
Grundfos i Bjerringbro tilbyder praktik indenfor mange områder både i foråret og efteråret.
Hos Einar Hessel kan man komme i praktik som person- og lastbilmekaniker samt karrosseritekniker.
Hvis eleven ønsker en anden praktik, er forældrene meget velkomne til selv at finde en erhvervspraktik.
Tidspunktet skal aftales med skolen, og uddannelsesvejlederen laver en praktikaftale, således at eleven er
dækket af statens forsikring.

Hvorfor erhvervspraktik?
Erhvervspraktik kan være en vigtig erfaring at have med videre ind i en uddannelse. Det giver mange
relevante erfaringer fra arbejdsmarkedet, og man får viden om et eller flere job. Har den unge en skriftlig
udtalelse fra erhvervspraktikstedet om, hvilke opgaver den unge har varetaget og om den unges indsats,
kan udtalelsen bruges, hvis man senere eksempelvis søger læreplads.
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Derfor valgte vi
praktik i Forsvaret!
Af Smila og Andrea 9. x.

Hvorfor valgte vi - to helt almindelige 9. klasse piger - at tage i praktik i Forsvaret? Det var ikke ligefrem
forventet af os, men ideen om at prøve noget nyt og anderledes fangede vores opmærksomhed:
- Da Andrea kom og spurgte mig, om vi skulle søge om en praktikplads i Forsvaret, blev jeg ret hurtigt enig
med mig selv om, at det ville jeg gerne.
Smilla Husum Pedersen, 9.x
Vi endte med at søge om plads i Efterretningsregimentet. Få uger efter fik vi hver især en mail vedrørende
praktikpladsen, vi havde fået i uge 40. Tidligt mandag morgen tog vi på Viborg Station og tog toget mod
Varde. Det var en surrealistisk følelse at sidde i toget uden at have nogen idé om, hvad den kommende
uge ville byde os.
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Da vi ankom på det aftalte mødested, et lille hyggeligt soldaterhjem uden for kasernen, omtalt som
”Kuffen”, ventede vi spændt på nye informationer fra vores praktikansvarlige.
Som tiden gik, kom flere og flere unge tøffende ind, mindst lige så spændte som os. Klokken blev 12, og
vores praktikansvarlige mødte velforberedt op i uniform.
Vi blev præsenteret for dagsordenen og fik ovenikøbet tildelt vores eget personlige identifikationskort samt
madkort. Derefter blev vi lukket ind på kasernen, hvor vi fik uddelt og pakket vores ”stumper”, som er et
militært udtryk for de forskellige nødvendige ting, man har brug for som soldat i forsvaret. Det var en dag
fyldt med nye indtryk, som vi aldrig glemmer.

Eventyr
På det generelle plan var vores uge i Forsvaret ét stort eventyr, men især tre ting står stadig rigtig klart for os.
Vi var tirsdag morgen ude på den berømte militære forhindringsbane, som er kendt verden over i mange
forskellige sammenhænge. Selvom denne fysiske aktivitet ikke skabte synderligt meget begejstring hos os,
var det stadig noget af det vildeste, vi længe har været udsat for.
Det var en udfordring, som påvirkede os både fysisk og psykisk. Vi trænede de forskellige discipliner, inden
vi to og to efter hinanden gennemførte banen på tid. Det var den fedeste følelse, man stod tilbage med, og
en enorm selvbekræftelse af egne evner.
- Man er helt klart stærkere, end man tror, især under pres - om det så handler om tid eller mod. Det var
en vigtig ting, jeg fandt ud af om mig selv under min tid som praktikant i Forsvaret.
Andrea Bylov Salbøg, 9.X
Ugens midtpunkt var en felttur, der bød på alt fra spionager om natten med sløringsnet og hele molevitten,
affyring af kanonslag tidligt om morgenen og basale tricks til at kunne overleve ude i felten. Turen udsatte
os også for nattevagter i bælgravende mørke, opsætning af bivuakker samt sove i dem om natten i minusgrader og vandre mange kilometer med ti kilo tunge rygsække i svært terræn.
Denne tur var ikke kun ugens midtpunkt, men måske også ugens absolutte højdepunkt, som bragte alle
praktikanter meget tættere sammen.
Torsdag eftermiddag kom vi udmattede hjem og trængte til en fælles pause. Senere på aftenen efter en
hyggelig middag mellem sergenter og praktikanter fik vi mulighed for at tage på ”Kuffen” resten af aftenen.
En fantastisk aften, som afspejlede de tætte bånd, vi havde fået fra de tidligere dage.
Vi skal begge to på efterskole efter 9. klasse, og denne aften beskriver fuldstændig de forestillinger, vi har
om de sociale relationer, man også skaber på efterskoler.
Det kan ikke beskrives på andre måder, end at vi alle sammen var utroligt kede af, at vi skulle sige farvel
og afslutte en uforglemmelig uge med de vildeste oplevelser. Selv i dag er det stadig meget svært at huske
alle detaljer, for hvis der er noget, denne uge har lært os, så er det at bruge hvert eneste sekund af den
tid, man har med hinanden.
Man kan lære utroligt meget om sig selv på en enkelt uge - og det har vi gjort.
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Udendørs læringsoase
… er indtil videre navnet på det grønne område, som eleverne i 8. - 9. årgang har indrettet som et ekstra
udendørs arbejdsrum ved gruppearbejder og andre læringsaktiviteter.
Eleverne blev præsenteret for opgaven: ”I har dette areal - hvordan kunne I tænke jer at indrette det?”
Så startede den hårde fysiske del med rydning af området, der dækker ca. 350 m2. Der blev arbejdet hårdt
med at fælde træer, slæbe grene sammen, rydde ukrudt væk, slå græs, fjerne sten og så videre.
Meget af arbejdet kom til at strække sig hen over sommerferien, hvor nogle af drengene satte hinanden
stævne for at komme i bund med arbejdet. Ved en arbejdsdag først på skoleåret blev alle træer og grene
lavet til flis, så noget af arealet kunne dækkes. Efterfølgende kom den spændende fase med indretning af
området.
8. - og 9. klasses eleverne lavede projektbeskrivelser og skitsetegninger og fremlagde ideerne for de lærere, der var i bedømmelseskomitéen. Her måtte der især lægges vægt på, hvilke ideer der var realiserbare
og ikke kun luftkasteller.
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Det hele tog for alvor fart da HS Byg valgte at sponsere en faglært tømrer for en dag, hvor fire af eleverne for
alvor kom på arbejde. Resultatet ses tydeligt af billederne: flotte rundborde omkring de store træstammer,
caféborde og sofaarrangementer lavet af paller.
Projektet er ”on-going” og udvikles hele tiden. I øjeblikket mangler der et bedre - knap så fugtigt underlag så ”Oasen” leder med lys og lygte efter en sponsor til 30 m3 flis. Kontakt gerne Rolf Ebbesen 41290221 😊
Lærergruppen omkring projektet er rigtig godt tilfreds med forløbet og ser bestemt området som en mulighed for i højere grad at inddrage kreative elementer i undervisningen samt forbedrede muligheder for at
tilgodese motion og bevægelse i undervisningen.
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ÅBNINGSTIDER:

FIND OS HER:

TIRSDAGE

ODSHØJVEJ 65A

KL. 18.00 - 21.30

8800 VIBORG

------------------

(KLUB GÅRDEN)

FOR DIG DER GÅR I
7. KLASSE,
TIL OG MED 17 ÅR

SE HER 6. KLASSE:
TIRSDAG DEN 18. FEBRUAR
MÅ I BEGYNDE AT KOMME
I UNGDOMSKLUBBEN
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Skoleparat?
Bank dit barn i Ludo!

HOULKÆRSKOLEN

Det betyder også meget for ens selvværd, hvis man kan klare noget uden hjælp. Det kunne være at cykle i
børnehave i stedet for at blive kørt eller selv at gå i Fakta efter fredagsslik. Det vokser man af!
En anden ting, der ikke må nedprioriteres i børnenes læring, er de sociale kompetencer. Og disse kompetencer skal trænes sammen med andre børn og de voksne i et fællesskab. Man lærer ikke empati ved at
sidde alene foran en skærm eller ved at løse opgaver. Det læres ved at være sammen med de andre på
godt og ondt.

Klumme af Berit Pold, lærer på Houlkærskolen

I de senere år er der opstået en stor misforståelse hos de
voksne omkring skolestart. Både forældre og pædagoger
bruger mange kræfter på at gøre de ældste børnehavebørn
skoleparate. Det er helt sikkert en god ide og meget prisværdigt.
Det, der falder mig for brystet, er, hvad det er for kompetencer, der bliver fokuseret på i denne sammenhæng. Som
indskolingsleder har jeg mødt mange pædagoger og forældre, der stolte har proklameret, at ”hun er rigtig dygtig til at
kende bogstaverne,” eller ”han kan allerede lægge tal sammen.” Fint nok, men har de lært dette på bekostning af noget
andet, der ville være vigtigere at kunne, når man starter i
skolen?
I starten af børnehaveklassen ser vi i dag mange usikre børn. Børn, der ikke tør gå i gang med en opgave,
eller som har svært ved at deltage i en fælles aktivitet eller gøre noget alene uden den voksnes bekræftelse.

Børnene skal lære, hvordan man passer på hinanden, hvordan man lytter, og hvordan man løser konflikter.
Kan de det, er man nået langt i at give barnet en god skolestart.
Og så er det også vigtigt at lære, at man ikke altid er den vigtigste person i fællesskabet. Et barn, der hele
tiden vil være i centrum, har det svært i en gruppe med mange børn, hvor der skal være plads til alle. Derfor
hjælper man sit barn ved at lade hende vente på tur og lade være med at afbryde, når andre taler.
Og så skal man lære at tabe! Man vinder jo som bekendt ikke gennem hele livet, så jo før, man kan være
i disse følelser, jo nemmere bliver det. Derfor har det stor værdi at banke sit barn i Ludo! (Og så giver det
også noget på nærværskontoen at spille sammen.)
Hvis selvværd og de sociale kompetencer er på plads, når barnet starter i skolen, er der overskud til at lære
de faglige ting som læsning og matematik meget hurtigt. Og det er skolens opgave - ikke forældres eller
pædagogers. Hver ting til sin tid.
Og forældrenes rolle i skolestarten? De skal være nærværende, knuselske deres børn og nogle gange
puste dem i nakken, mens de holder hånden under dem. De skal støtte barnet i at lære gennem egne erfaringer på godt og nogle gange lidt ondt. Det giver de mest robuste og afbalancerede børn med mod på livet.

Alt for mange børn spørger gang på gang: ”Gør jeg det her rigtigt?” De skal bekræftes hele tiden, fordi de
ikke tør stole på, at de gør det godt nok.
Hvor kommer denne usikkerhed fra? Skabes den, når barnet gennem lang tid er blevet presset til at gøre
noget, han ikke er helt klar til endnu? Når han har skullet skrive bogstaver i stedet for at øve sig i at cykle
eller selv at tage tøj på? Det er nok ikke det hele svar, men man øger i hvert fald ikke selvværdet hos barnet,
hvis man kræver noget af det, som det slet ikke er parat til endnu.
Som forælder kan man gøre rigtig meget for at styrke sit barns selvværd. Man kan give hende mulighed for
at løse opgaver, hun kan mestre. Det kunne for eksempel være små ting som at tømme opvaskemaskinen
eller skrælle kartofler, mens der laves mad. Så er man samtidig til hjælp for andre. Og så skal opgaven
gøres færdig, selv om man kan blive lidt træt eller kede sig undervejs. Det øger nemlig også selvværdet at
gøre sin opgave færdig, og det her med at være vedholdende og ikke give op er vigtigt at mestre i mange
sammenhænge.
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Fakta

Berit Pold Kallestrup Nielsen, 51 år
Navn:
pædagogisk konsulentvirksomhed
Indehaver af: GRO - læring i praksis,
Lærer på Houlkærskolen
Ansat som :
coach
Uddannelse : lærer, pædagog, leder,
holder.
rags
fored
ent,
skrib
blog
Baggrund:
Har fem teenagere i huset.
.
Har arbejdet i både daginstitutioner og skole
Gifted Children.
en
ning
Fore
i
Er tidligere rådgivende konsulent
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Bemærkedage
– Glæd dig!
Af Kirstina Kjærsgård Olesen, Kulturformidler Viborg Bibliotekerne/Houlkær Bibliotek

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER

Kalenderen siger 2020, og vi står nu overfor en ny sæson med oplevelser, litteratur og kulturtilbud ved
Viborg Bibliotekerne. I januar udkom Viborg Bibliotekernes sæsonkatalog ”Bemærkedage”, som indeholder
bibliotekets arrangementer frem til sommer.
Som arrangementsplanlægger har jeg personligt nogle arrangementer, som jeg ser ekstra meget frem til.
Disse vil jeg gerne dele med dig!

Peter Øvig Knudsen
– ”Min mor var besat”

Den 24. februar gæster forfatter og dokumentarist Peter Øvig Hovedbiblioteket i Viborg. I november 2016 døde Peters mor. Allerede
samme dag besluttede han, at han ville skrive en bog om hende.
Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk

FRISØR &
WELLNESS
BOOKING 86673630
RANDERSVEJ 66F 8800 VIBORG

Velkommen i vores hyggelige salon for hele familien
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I bogen ”Min mor var besat” fortæller Peter om at vokse op som barn
af en psykisk syg, og om traumatiserende hemmeligheder bag parcelhuskvarterernes pæne facader. Da han under arbejdet med bogen
fik adgang til sin mors psykiatriske journaler, begyndte noget at gå i
skred i ham selv. Han blev ramt af en svær depression og måtte til
sidst indlægges på en lukket, psykiatrisk afdeling.
Bogen er et stykke vigtig danmarkshistorie om den generation af kvinder, der trods begavelse og store
drømme blev husmødre, før kvindekampen slog igennem, og om de børn, der voksede op i et miljø, hvor
de borgerlige normer var vigtigere end børnenes trivsel. En stærkt personlig beretning om at skifte syn på
psykisk sygdom og psykiatri, på sin mor og sig selv.

r?
er i Houlkæ
Hvad sker d oksiden ”Os i Houlkær”
lg med på Facebo

Fø
portalen.dk
en www.houlkaer
og på hjemmesid
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Ina Kjøgx – ”Mor, mig og demens”
I Danmark lever 90.000 med en demenstilstand, og omkring dem er
cirka 400.000 familiemedlemmer berørt. Når der tales og skrives om
demens-sygdomme, sker det ofte med dystre og mørke ord. Og der
er ingen tvivl om, at demens rammer meget hårdt.
Men virkeligheden er nuanceret, og en dansk forfatter udfordrer det
udprægede sortsyn, der knytter sig til demens. Forfatteren er Ina
Kjøgx Pedersen, der har skrevet bogen ”Drengen der blev væk - Mor,
mig og demensen”. En bog, der i 2018 blev betegnet som årets danske bog om demens, og som har fået meget omtale.
Inas ide var at følge sin mors demenssygdom på nærmeste hold, og
det blev til en meget ærlig fortælling om et hårdt demensforløb. Nu har Ina Kjøgx Pedersen taget hul på
en foredragsrække med sin fortælling, og den 10. marts gæster hun Hovedbiblioteket i Viborg for at holde
foredrag og dele sin historie med os.

Vivian Høxbro – Strikkeforedrag
Vivian Høxbro er kendt af strikkere både herhjemme og i udlandet,
dels for sine bøger, dels som underviser og foredragsholder. Som en
nattrøjernes Thor Heyerdahl har Vivian Høxbro kortlagt over 80 kvindetrøjer på danske museer.
Disse trøjer, der kaldes ”nattrøjer”, blev strikket i smukke reliefmønstre, og stjerner var et særlig yndet motiv. Trøjerne gik af mode sidst
i 1800-tallet, men Vivians bog ”Strik danske stjernetrøjer” tager nu
arven op efter et stolt kapitel af dansk strikkehistorie.
Glæd dig over vores formødres kunnen og få inspiration til din egen
strikning, når Vivian gæster Hovedbiblioteket i Viborg både den 30. marts og 1. april.
Dette er kun et lille udsnit af, hvad der står i arrangementskalenderen i den næste periode for os ved
Viborg Bibliotekerne. Programmet kan hentes på Houlkær Bibliotek, hvor jeg og mine kolleger står klar til
at hjælpe dig!
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AKTUELT
Julehjælp
I sidste Houlkær Nyt skrev vi i forbindelse med julehjælp at: I Houlkær står vi sammen.
Det må vi sige, vi har oplevet. Vi var rundt hos forskellige handelsdrivende i Viborg i forbindelse med indsamling af gevinster til vores lotteri, og vi blev mødt med stor velvilje. Efterfølgende blev vi mødt af folk, der
var villige til at støtte både med pengegaver, lotteri og køb hos nørklegruppen.
Vi vil derfor gerne bringe en STOR TAK for jeres bidrag til, at vi kunne uddele julehjælp til 42 familier i
Houlkær sogn.
Vi fik indsamlet 41.500 kr. - SÅ HERMED EN STOR TAK TIL ALLE!
Musik og konfirmationshjælp
Det kan for nogle familier være en økonomisk uoverskuelig begivenhed at fejre konfirmation. Derfor er det
muligt at søge om økonomisk støtte hos Kirkernes Sociale Arbejde. Dette sker gennem den lokale præst.
Houlkær Sogn er medlem af Kirkernes Sociale arbejde, og vi er nok det sogn, der bruger denne ordning
flittigst, derfor må vi naturligvis også være med til at rejse pengene.
I år gør vi det ved at samle ind efter den koncert, vores eget husorkester holder søndag den 1. marts 12.30.
Konfirmation 2020 i Houlkær Kirke
Fredag d. 8. maj kl. 9.30 konfirmeres 7. a fra Houlkærskolen
Fredag d. 8. maj kl. 11.00 konfirmeres 7. d fra Houlkærskolen
Lørdag d. 9. maj kl. 9.30 konfirmeres 7. b fra Houlkærskolen
Lørdag d. 9. maj kl. 11.00 konfirmeres 7. c fra Houlkærskolen
ARRANGEMENTER
Torsdag d. 20. februar kl. 14.30
Sogneeftermiddag
”Livet som bindestregsdansker”
I år fejrer vi 100 års jubilæet for genforeningen! I den anledning vil Hannah K. Mogensen, sognepræst i
Ulbjerg-Lynderup og Låstrup, fortælle om sin egen opvækst og sit liv i det danske mindretal i Sydslesvig,
og også om grænselandets historie. Hvordan er det at være dansk uden for Danmark? Hvordan går det
dem dernede?
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Søndag d. 23. februar kl. 10.30
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. Kirkens konfirmander medvirker ved gudstjenesten.
Lørdag d. 28. marts
Forårsmarked
Fest for hele familien, hvor der er leg på hoppeborg, lotteri, fiskedam, ansigtsmaling, loppemarked, mulighed for
at købe mange lækre hjemmelavede ting hos nørkleklub,
kagebod og dejlig 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 kl. 9 – 13. Vel mødt til en festlig dag.
Torsdag d. 2. april kl. 14.30
Sogneeftermiddag
”Gud og mennesket i Jakob Knudsens tænkning” v. Knud
Nyboe Rasmussen.
Et foredrag om forfatteren og salmedigteren Jakob
Knudsen. I 2017 var det hundrede år siden, præsten, forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen døde. Næsten
alle kender og holder meget af hans morgensalme ”Se,
nu stiger solen af havets skød”, som er en af de allermest
sungne salmer i Danmark. Men hvem var manden, der
skrev morgensalmen? Og hvad mente han om menneskelivet og om kristendommen?
Tidligere sognepræst i Skive Knud Nyboe Rasmussen vil
fortælle om Jakob Knudsens syn på Gud og menneske.
Der bliver med andre ord lejlighed til at høre både om
den mand, der har skrevet morgensalmen ”Se, nu stiger
solen”, og om den forståelse af kristendommen, der kommer til udtryk i den populære salme, som mange
har et særligt forhold til.
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Torsdag d. 9. 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 fredag d. 3. april, og
maden koster 30 kr. pr. person
Torsdag d. 30. april kl. 14.30
Sogneeftermiddag
”Optakt til Viborg Synger - ALSANG 2020” v. organist
Maja Simonsen.
I året 2020 er det 75 år siden Danmarks befrielse. I
den anledning arrangeres der landet over alsang for at
mindes det, der skete, og måske endda blive klogere
på historien. Men ALSANG 2020 er derudover lige så
meget tænkt som en hyldest til nutidens og fremtidens
demokratiske, frie og åbne rum – dér hvor vi bliver til som hinandens medborgere.
Mandag d. 4. maj afholdes et stort alsangsarrangement i Viborg Domkirke og på Nytorv. Og som optakt
til det vil Maja Simonsen lede os ind i alsangs-traditionen, hvor vi også sammen skal synge sange fra
dengang og i dag.
Torsdag d. 7. 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, kaffe, sang og
fællesskab i kirkens sognelokaler!
Onsdag d. 27. 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 og tilmelding
bliver lagt frem i våbenhuset (d. 5. maj – d. 20. maj) – sæt allerede kryds i kalenderen nu.
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KONCERTER
Søndag d. 1. marts 2020, kl. 12:30
Fagot-, bas- og orgelmusik
Koncert med kirkens musikere i forlængelse af gudstjeneste og søndagsfrokost. Musik af Rachmaninoff,
Bach og Clerambault.
Medvirkende: Uffe Munkgaard, fagot. Mark Czepluch, Bas. Maja Simonsen, orgel.
Fri entré
Torsdag d. 16. april 2020, kl. 19:30
Fra Bach til Bebop via Bentzon
Der er lagt op til en skøn eftermiddag, når én af Danmarks allerbedste pianister og orkesterledere, Nikolaj
Bentzon, og den lokale basunist i Prinsens Musikkorps
og dirigent for Viborg Big Band, Ebbe Ringblom, krydser
instrumenter og spiller highlights fra musikhistorien og
egne kompositioner.
I løbet af koncerten vil duoen spille et nøje udvalgt program – fra Bach til Bebop. Undervejs vil Bentzon og Ringblom fortælle om musikken og hvad, der inspirerer
dem som musikere.
Entré 50,- børn og unge gratis.
Lørdag d. 2. maj 2020, kl. 16:00
Koncert med Viborg Koret og Ryslinge Koret
Musikalsk eftermiddag med en bred palet af dejlige,
kendte danske og udenlandske sange. Medvirkende:
Ryslinge Sangkor, dir. Jens Reinholdt og Viborg Koret,
dir. Karl Alfred Petersen.
Fri entré.
Onsdag d. 17. juni 2020, kl. 19:30
Forårskoncert med Houlkær Kirkes Kor
Houlkær Kirkes Pigekor og Voksenkor synger lyse forårs- og sommersange. Hør bl. a. John Høybyes ”Spring
Morning”. Til koncerten vil der også være fællessang og
musik for klaver og fagot.
Medvirkende: Houlkær Kirkes Pigekor og Houlkær Kirkes
Voksenkor, Maja Simonsen og Uffe Munkgaard.
Fri entré.
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FASTE BEGIVENHEDER
Morgenandagt i kirken
Hver fredag kl. 10.15 indleder vi dagen i kirken med en kort morgenandagt og derefter kaffe og hyggeligt
samvær i våbenhuset.
Den sidste fredag i måneden er der sang efter Højskolesangbogen i forbindelse med kaffen.
Så velkommen til en hyggelig indledning på weekenden for alle, der har tid og lyst til at være med!
Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt
for børn i førskolealderen 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.
Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Spaghettigudstjeneste er altid onsdag kl. 17.00
Datoer: 4. marts, 15. april, 6. maj
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@houlkaerkirke.dk. Det koster ikke noget at deltage. Der er babysalmesang hver torsdag formiddag kl. 10.45,
dog ikke i skolernes vinterferie i uge 7.
Kælderhygge
Er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes tirsdag d. 28. januar, d. 25. februar, d. 24. marts,
og 19. maj 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. Tilmelding til sognemedhjælper
Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
Musikalsk legestue
Finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.30 til 10.30 i lige uger, dog ikke i skolernes ferier. Vi synger både nye og gamle sange og salmer for og med hinanden, lytter til musik, blæser bobler, rasler med
æg, danser og, hvad vi ellers kan finde på. Det er en måde at bringe den yngste og den ældste generation
(og dem derimellem) sammen på en fornøjelig måde. Det koster ikke noget at deltage, så er du dagplejer
eller hjemmegående, er du meget velkommen til blot at møde op. Der er plads til flere. Hvis du vil høre
nærmere først, kontakt sognemedhjælper Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
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Åben Familie – NYT – NYT. Vi mødes fra kl. 12.30 – ca. 15.30 fredag i ulige uger
Åben Familie er stedet, hvor seniorer kan dele et måltid mad med hinanden og hygge sig med lidt underholdning over kaffen. Underholdningen kan være sang og musik, oplæsning, quiz, billeder fra den store
verden osv. Det koster 30 kr. at deltage
Vi mødes fredage i ulige uger kl. 12.30 til ca. 15.30. Vi mødes d. 14. og 28. feb., d. 13. marts, Skærtorsdag d. 9. april (se program) og 24. april, torsdag d. 7. maj (varme hveder) og d. 5. juni.
Fredag d. 19. juni tager vi på udflugt (nærmere program senere)
Yderligere information på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
Studiekreds
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 overkommelig og ikke obligatorisk. Du kan
deltage i diskussionerne 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 typisk et lille oplæg, og så er der fri debat.
Søndagsfrokost
Hyggeligt samvær efter gudstjenesten over en enkel frokost.
Pris for mad 10 kr.
Datoer: 15. marts og 17. maj

Nytårskoncerten
Interessen for kirkens nytårskoncert var i år så stor, at der
ikke var plads til et stort antal af de fremmødte. Det er vi
meget kede af!
Vi vil i den kommende tid sætte os ned og overveje, hvad
vi kan gøre i forhold til næste år, så ingen – og da særligt
ikke beboerne i Houlkær - skal gå forgæves.
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Gudstjenesteliste
9. feb. 10.30 Højmesse – Septuagesima
16. feb. 10.30 Højmesse – Seksagesima
23. feb. 10.30 Højmesse – Fastelavn
			

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin
og Lotte Martin Jensen

1. mar.
8. mar.
15. mar.
22. mar.
29. mar.

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Højmesse – 1. s. i fasten
Højmesse – 2. s. i fasten
Højmesse – 3. s. i fasten
Højmesse – Livsmessen
Højmesse – Mariæ bebudelsesdag

Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Kristine Jersin

5. apr.
9. apr.
10. apr.
12. apr.
13. apr.
19. apr.
26. apr.

10.30
19.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Højmesse – Palmesøndag
Højmesse – Skærtorsdag
Højmesse – Langfredag
Højmesse – Påskedag
Højmesse – 2. påskedag
Højmesse – 1. s. e. Påske
Højmesse – 2. s. e. Påske

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Steen Andreassen
Kristine Jersin
Kristine Jersin

3. maj 10.30
10. maj 10.30
17. maj 10.30

Højmesse – 3. s. e. Påske
Højmesse – 4. s. e. Påske
Højmesse – 5. s. e. Påske

Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
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Vær med - når vi går for
klimaet den 8. marts 2020
Vær med til at gøre en forskel for klimaet og verdens fattigste. Her samler vi sammen
med 15.000 danskere og Folkekirkens Nødhjælp ind til de mennesker, som lider
allerhårdest under klimaforandringerne.

13. - 22. marts 2020

Den gennemsnitlige dansker udleder 20 gange så meget CO2 som den gennemsnitlige nepaleser. Men det er nepalesernes gletsjere, der smelter lige nu, fordi CO2-udledningerne får temperaturerne i Himalaya til at stige med rekordhøj hastighed. Og
med de enorme mængder smeltevand vokser floderne, så både rismarker og landsbyer forsvinder.

Viborg Kammerkor medvirker ved
festivalgudstjenesten den 22. marts

Verdens fattigste har brug for konkret hjælp

Festival i Houlkær Kirke

I verdens fattigste lande er der brug for konkret hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser. Hjælp til
at overkomme orkaner, der bliver voldsommere år for år. Her rammer forandringerne ikke kun fremtidens, men også nutidens børn.

Pengene går til klimaløsninger som disse:
•
•
•
•
•
•

Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge
Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
Huse og veje, der kan modstå vandmasser og jordskred
Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr
Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand
Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed

Houlkær er klar til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 8. marts 2020. Vi håber at se så
mange frivillige som muligt til den altid hyggelige indsamlingsdag. Vi mødes i sognesalen klokken 11.30
efter gudstjenesten.
Inden vi går ud på ruten, får vi lidt at spise, og der er kaffe på kanden, også når I er færdige med indsamling senest klokken 15.00.

Meld dig til
Vil du have en hyggelig søndag og samtidig slå et slag for verdens vigtigste sag?
Så kontakt allerede nu indsamlingsleder Anne Verner Hansen på tlf. 61673349 eller mail. avh1110@
gmail.com for at melde dig som indsamler.
Eller du kan tilmelde dig som indsamler på: blivindsamler.dk
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Kirken repræsenterer mangfoldigheden ved Viborg Internationale Kirkemusikfestival med jazz-koncert,
koncert for orgel og klaver og en helt særlig musikgudstjeneste med folkemusik
Tre af de 14 arrangementer ved Viborg Internationale Kirkemusikfestival finder sted i Houlkær Kirke og det med
tre helt særlige koncerter, som du kan læse mere om på næste side.
Festivalen, der i 2016 blev skabt på initiativ af organisterne i de seks bykirker, finder sted 13.-22. marts
2020 med 14 koncerter og musikgudstjenester i de seks folkekirker i Viborg by. Hertil kommer optaktskoncerter i otte omegnskirker i ugen forinden.
Det er tredje gang, festivalen finder sted, og arrangørerne - foreningen ”Kirkekoncerter i Viborg” håber
på lige så stor succes som de to tidligere festivaler. Foreløbig tyder billetsalget på, at det går i den retning.
Foreningens formand, organist i Houlkær Kirke, Maja Simonsen fortæller, at årets koncerter igen i år har
et højt kunstnerisk niveau og i år med et stort stilistisk spænd – fra venetiansk mangestemmig kormusik fra
1500-tallet over jazzmusik til nyskrevet folkemusik.
Det er et stadigt bredere publikum, som tidligere år har vist interesse for festivalen, og i år er repertoiret
endnu mere mangfoldigt og således attraktivt også for folk, der ikke traditionelt er til klassisk kirkemusik.
Festivalens åbningskoncert, der plejer at være et tilløbsstykke, er i år lagt i hænderne på et af Danmarks
mest markante kirkekor, Trinitatis Kantori, København, med barokorkester af strygere, basuner, trompet, lut,
cembalo og orgelsolister. Her vil man opleve at blive totalt omsluttet af den skønneste kormusik, når sangere, solister og musikere optræder i hele rummet – fra højkor, kortrappe, sideskibe, søjlegange og balkoner.
Læs mere om festivalens mange arrangementer og køb billet via
hjemmesiden viborgfestival.dk
Du kan også købe billetter i kiosken hos Meny i Sct. Mathias Centret.
13. - 22. marts 2020
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TIRSDAG DEN 17. MARTS KL. 19.30 I HOULKÆR KIRKE
Nykomponerede jazz-salmer med Mads Granums Kvintet

Jazzpianist Mads Granum har komponeret ti nye jazzsalmer til sit fjerde album “Med favnen fuld af
kærlighed”, som blev lanceret på Youtube i efteråret 2017. Her opnåede de på få måneder mere end
100.000 visninger. Nu kan jazzsalmerne opleves live med Mads Granum Kvintet i Houlkær Kirke.
Albummets nykomponerede jazzsalmer er med tekster af nogle af Danmarks bedste salmedigtere i nyere
tid: Johannes Møllehave, Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Hans Anker Jørgensen, Iben
Krogsdal, Christiane Gammeltoft-Hansen, Johannes Jørgensen og Simon Grotrian.
Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer opnået en opsigtsvækkende niche-succes som jazzmusiker og har de seneste 14 år turneret flittigt med sin kvartet. Evnerne inden for rytmisk musik og jazz har
sammen med hans særegne salmeforståelse ført ham til en position som en af landets betydeligste inden
for sin genre. Det er blevet til flere hundrede velbesøgte koncerter i danske og udenlandske kirker.
Foruden jazzklaver spiller Mads Granum rytmisk kirkeorgel. Hans jazz-orgelstykker er blevet spillet i USA,
Australien, New Zealand og Europa, og flere af hans nye salmer er med i de nye salmebogstillæg. Det
omfattende cv inkluderer desuden kapelmester-job for Thomas Eje og keyboardspiller i Glæsels Orkester.

FREDAG DEN 20. MARTS KL. 19.30 I HOULKÆR KIRKE
Danske og franske værker med Duo Mathiesen-Magnussen

Ved denne koncert uropfører organist Anne Kirstine Mathiesen og pianist David Lau Magnussen værker
for orgel og klaver, skrevet til dem af Jens Ramsing og Martin Lohse. Programmet indeholder endvidere smukke værker af Marcel Dupré – også for denne klangligt virkelig spændende instrumentkombination med klaver og orgel. Duo Mathiesen-Magnussen blev dannet i 2017 og har allerede et omfattende
repertoire. Anne er organist ved Sct. Nicolai kirke i Køge og samtidig en aktiv koncertorganist og
kammermusiker, mens David er organist ved Sankt Jørgensbjerg kirke i Roskilde og en internationalt
efterspurgt og prisbelønnet klaversolist.

SØNDAG DEN 22. MARTS KL. 10.30 I HOULKÆR KIRKE
Festivalgudstjeneste »Livsmessen« - Trio Mio og Viborg Kammerkor

Ved gudstjenesten opføres »Livsmessen«, en dansk folkemusikmesse, der blev skrevet i forbindelse med
Kirkedagene 2019. Det er en helt ny og anderledes messe om livet fra fødsel til død. Den har tekster af
forfatter Iben Krogsdal og musik af den prisbelønnede dansk-svenske folkemusiktrioen Trio Mio med besætningen violin, guitar og klaver. Trio Mio spiller musik med ønsket om at fylde den danske og svenske
musiktradition med nyt liv, med en traditionel og samtidig moderne lyd. – En afslappet og kreativ omgang
med folkemusiktraditionen. Trio Mio har eksisteret siden 2004 og udgivet 6 CD´er, og de er blevet hædret
med syv Danish Music Awards – FOLK for deres albums.
Gruppen medvirker i gudstjenesten sammen med Viborg Kammerkor og Houlkær Kirkes Kor. Solist er
Nanna Clara Josef Johannessen. Liturg: Sognepræst Kristine Jersin.
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13. marts kl. 20.00 - Viborg Domkirke
Åbningskoncert med surround sound
Trinitatis Kantori, orkester og solister - 150 kr.
14. marts kl. 16.00 - Sortebrødre Kirke
Orgelkoncert med egne værker og impro
Naji Hakim, Paris - 100 kr.
14. marts kl. 20.00 - Asmild Kirke
Bach på svensk
Gunnar Idenstam og Lisa Rydberg - 100 kr.
15. marts kl. 10.00 - Viborg Domkirke
Festival musikgudstjeneste - uropførelser
Domkirkens ungdomskor og kantori
15. marts kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Kor72 stævnekoncert
120 korsangere, orkester og solister - 100 kr.
16. marts kl. 19.30 - Søndermarkskirken
Orgelkoncert med personlig musikstil
Gunnar Idenstam, Sverige - 50 kr.
17. marts kl. 19.30 - Houlkær Kirke
Nykomponerede jazz-salmer
Mads Granum kvintet - 50 kr.
18. marts 17.00 - Sortebrødre Kirke
Orgelmusik med store kontraster
Kirkens organist Signe Ladehoff
19. marts kl. 17.00 - Viborg Domkirke
Klassisk orgelkoncert
Domorganist Ejner Nielsen
20. marts kl. 19.30 - Houlkær Kirke
Danske og franske værker - orgel og klaver
Duo Mathiesen-Magnussen - 100 kr.
21. marts kl. 15.30 - Vestervang Kirke
Kirkelige og verdslige sange
Konservatoriets Pigekor, Esbjerg - 100 kr.
21. marts kl. 20.00 - Søndermarkskirken
Motetter af Bach-familien m.fl.
Vokalensemblet Amarcord, Leipzig - 100 kr.
22. marts kl. 10.30 - Houlkær Kirke
Musikgudstjeneste med »Livsmessen«
Trio Mio og Viborg Kammerkor
22. marts kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Afslutningskoncert
Lund Vokalensemble, Sverige - 100 kr.

viborgfestival.dk
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Kig indenfor
til en kop kaffe og en god snak
HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET

Tirsdagscafé

VI UDFØRER

i Aktivitetshuset
kl. 16-17.30

 ALT I MURER- OG REPARATIONSARBEJDE

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

Arr. Bydelsmødrene
Alle er velkomne

LÆS MERE PÅ

HS-BYG.DK
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Det sker…
20. feb. 14.30

Sogneeftermiddag ”Livet som bindestregsdansker”

Houlkær Kirke

27. feb. 19.00

Repræsentantskabsmøde, Initiativgruppen Houlkær

Aktivitetshuset

1. marts 12.30

Koncert ”Fagot-, bas- og orgelmusik”

Houlkær Kirke

4. marts 17.00

Workshop om bynatur

Aktivitetshuset

8. marts 11.30

Sogneindsamling

Houlkær Kirke

17. marts 19.30

Koncert ” Nykomponerede jazz-salmer med Mads Granums Kvintet”

Houlkær Kirke

20. marts 19.30

Koncert ” Danske og franske værker med Duo Mathiesen-Magnussen”

Houlkær Kirke

22. marts 10.30

Festivalgudstjeneste »Livsmessen« - Trio Mio og Viborg Kammerkor

Houlkær Kirke

28. marts 9.00

Forårsmarked

Houlkær Kirke

2. april 14.30

Sogneeftermiddag ”Gud og mennesket i Jakob Knudsens tænkning”

Houlkær Kirke

9. april 17.30

Skærtorsdagsmåltid

Houlkær Kirke

16. april 19.30

Koncert ” Fra Bach til Bebop via Bentzon”

Houlkær Kirke

26. april

Affaldsindsamling

Aktivitetshuset

30. april 14.30

Sogneeftermiddag ”Optakt til Viborg Synger - ALSANG 2020”

Houlkær Kirke

2. maj 16.00

Koncert med Viborg Koret og Ryslinge Koret

Houlkær Kirke

7. maj 19.30

Varme hveder

Houlkær Kirke

27. maj 18.00

Frivillighedsfest

Houlkær Kirke

17. juni 19.30

Forårskoncert med Houlkær Kirkes Kor

Houlkær Kirke
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