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Kom ud af busken –
Houlkær venter på dig
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Når du læser dette, er vi tæt på at være igennem foråret, alt er sprunget ud, vi har allerede haft masser af
solrige og lune dage, og med visheden om, at vi om ganske få uger sådan for alvor tager hul på sommeren,
så er det altså svært at bevare pessimismen.
Og hvorfor skulle man dog også det, når vores dejlige bydel giver os så mange oplagte muligheder for det
modsatte?
Bladet, du sidder med i hånden, fortæller ikke bare én, men adskillige positive historier fra Houlkær. Blandt
andet at vi har en bydel, der rykker sammen, når der ”kaldes til samling”. I det tidlige forår var der eksempelvis affaldsindsamling her på egnen, og til det troppede 42 Houlkær-borgere op for at give et nap med.
Jovist, der kunne godt have været flere, men 42 er da slet ikke så skidt endda.
En anden særdeles positiv ting har jeg fået lov til selv at være en aktiv del af: Pigefodboldens genoprejsning
i Houlkær IF-regi. For knap et år siden satte min bedre halvdel og jeg os for at starte et pigefodboldhold
op. Til de første træninger var vi mellem syv og 10 piger i årgangene U8 til U10, men hurtigt kom vi op på
en fast stamme af 14-15 piger. Den stamme har vi stadig, samtidig med at der er kommet nye ansigter til.
Houlkær IF vil pigefodbolden så meget, at man i slutningen af april inviterede U6- og U7-pigespillere til at
komme og være del af endnu et pigehold, så vi kan roligt konstatere, at pigefodbolden sådan for alvor er
tilbage i Houlkær.
Det kræver frivillige hænder at få et lokalsamfund til at blomstre. Mange frivillige hænder. Uden frivillige
ildsjæle ville du eksempelvis ikke kunne læse Houlkær Nyt. Du ville heller ikke kunne
spille fodbold. En idrætsforening kræver både frivillige til trænerposterne, bestyrelsen
og så videre.
Uden frivillige hænder ville vores ældre medborgere på Plejecenter Kildehaven have et
væsentligt fattigere liv. Kildehavens Venner, som korpset af frivillige kalder sig, skaber
livsglæde og indhold i tilværelsen for beboerne. Det er et fantastisk stykke arbejde,
de 10 frivillige på plejecentret udfører, og fantastisk er det også, at næste generation
af hjælpere i skikkelse af Petra Sigfusdottir begynder at melde sig under fanerne.
Men… der mangler flere frivillige. Uanset om du kan bidrage i Houlkær IF, på
plejecentret, på biblioteket, i kirken, i initiativgruppen eller et helt sjette sted,
så skal du ikke være i tvivl om, at der også er en opgave til dig. Så hermed
en kraftig opfordring til at gøre noget ved det. Giv noget tilbage til Houlkær på netop det sted eller område, du selv brænder for.
Kom ud af busken – Houlkær venter på dig!
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De skæve kuglers
kamp i Houlkær
Aktivitetshuset i Houlkær bugner af tilbud til folk i bydelen. Et af de nyeste tilbud er bowls, som er en
blanding mellem bowling og petanque.
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

I Skotland er det tæt på at være nationalsport, men herhjemme er spillet bowls stadig forholdsvis ukendt.
Det kan dog være et spørgsmål om tid, før det ændrer sig, for i efterhånden rigtig mange danske byer er
spillet er ved at vinde frem.
Også flere steder i Viborg Kommune er det nu muligt at spille bowls. Et af stederne er i det nye aktivitetshus
i Houlkær, hvor en flok hver mandag mødes for at dyste på den 13 meter lange og cirka to meter brede
bane.
Bowls kan bedste beskrives som en blanding mellem bowling og petanque. Det handler om at få en eller
flere af kuglerne til at stoppe så tæt som muligt på en mindre kugle kaldet ”jack”, som ligger for enden af
den lange bane.
Man dyster mod hinanden i to hold, og hvert hold får otte kugler. Kuglerne er skævt vægtede forstået på
den måde, at de er tungere i den ene side end i den anden. Dermed vil kuglerne, når de mister fart, begynde at ”kurve” – hælde indad - mod den tunge side.
5
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Bowls er et spil, som i Danmark primært har fanget den ældre generations interesse, og sådan er det også
i Houlkær. Deltagerne, som er i gang denne mandag formiddag, da Houlkær Nyt kigger forbi, forsikrer dog,
at de rigtig gerne vil have flere spillere med – i alle aldre.
- Det er rigtig sjovt, og vi hygger os virkelig med det. Og alle kan være med. Også selvom man sidder i
kørestol eller måske bruger rollator for at komme rundt. Jeg er tilflytter fra Kjellerup, hvor jeg også spillede
bowls, og der var altså en spiller med på 100 år, fortæller Pia Hartvig, som er tovholder på mandagsaktiviteten i Houlkær.
- Det er et fantastisk aktivitetshus, vi har fået her i Houlkær, så det skal da bruges. Og vi er rigtig glade for,
at vi har fået mulighed for at spille bowls her, supplerer en anden af spillerne, Hanne Nielsen.
I øjeblikket er der sommerferie, men har du mod på at prøve spillet, så er du mere end velkommen til at
troppe op, når bowls-spillerne igen mødes til september.
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Hvad sker
der i
Houlkær?
Følg med på
Facebooksiden

”Os i Houlkær”
og på hjemmesiden
www.houlkaerportalen.dk

Irma Christensen er ”ældst i gårde” blandt de frivillige på Kildehaven,
og som sådan er det også hende, der står for at indsamle sang-ønsker
i forbindelse med sang- og musik-arrangementerne om torsdagen.

Frivillige spreder sang
og musik på Kildehaven
Populært ugentligt torsdagstilbud kan nu snart fejre et års jubilæum
Katinka, Katinka, luk vinduet op,
nu vil jeg spendere en vise.
Et forår har kærtegnet pigernes krop,
og nu er du li’ til at spise…
Hårfarven i forsamlingen er måske nok overvejende grå, og motorikken er i flere tilfælde heller ikke helt,
hvad den har været – men sangglæden, den fejler bestemt ikke noget denne torsdag eftermiddag på
Plejecenter Kildehaven i Houlkær.
Dårligt nok har dagens gæstemusikant, Anders Lykke, sat sig til klaveret og slået de første toner an, før de
første sangønsker indløber, og så går det i øvrigt slag i slag med velkendte travere fra seniorsangbogen.
- Sang og musik er altid godt, når det handler om at hygge sig sammen, Og det skal helst være de gamle
danske sange – dem, som vi er vokset op med, pointerer en af dagens værter, Irma Christensen.
8
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Med efterhånden over ti års anciennitet som frivillig på Kildehaven er Irma Christensen i dag den af Kildehavens Venner, der har været med længst.
Hendes far boede i 2009 på Kildehaven, da de første kommunale sparerunder satte ind og overlod flere og
flere af de daglige adspredelser for beboerne til frivillige kræfter, og så er hun for resten blevet hængende
siden. Selv om hun til daglig bor i Rindsholm og som sådan ikke har nogen åbenlys geografisk tilknytning
til Houlkær-området.
- Som frivillige er vi dem, der også i en travl hverdag for personalet har tid til at være sammen med beboerne og lægge øre til deres fortællinger om gamle dage.
- Og vi kan bare i stigende grad se, at hvis ikke vi var her, så skete der ikke det samme for beboerne og de
omkringboende, noterer Irma Christensen.

Langt til Banebo

Fem-seks frivillige ”husmusikere” sørger på skift for akkompagnementet til torsdags-fællessangen på Kildehaven. Her er
det Anders Lykke, der har sat sig til rette ved klaveret.

Petra Sigfusdottir og Erna Gade (i forgrunden) er begge frivillige på Kildehaven. Petra Sigfusdottir
har for nylig taget kørekort til Kildehavens rickshaw, så hun her i sommermånederne kan cykle
rundt i lokalområdet med Kildehaven-beboerne. Erna Gade har for nylig kunnet fejre fem års
jubilæum som frivillig på ældrecenteret i Houlkær.
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Indtil for omkring et år siden var der stadig ansatte på Kildehaven, der varetog aktivitetscenterfunktioner og
eksempelvis var med til at sætte kreative aktiviteter i gang. Ikke bare for plejecenterets 60 faste beboere,
men også for visiterede ældre fra lokalområdet.
Disse funktioner er nu i stedet samlet i Pleje- og Omsorgscenter Banebo på Marsk Stigs Vej i sydbyen.
- Men vi kan tydeligt høre på flere af de ældre, som vi kender her fra Kildehaven, at de ikke synes, det
er det samme at deltage i de forskellige aktiviteter på den anden side af søerne. De synes fremfor alt, at
afstanden er et problem – og de synes heller ikke rigtig, de kender nogen af de andre ældre, som de møder
på Banebo, nævner Irma Christensen.
På den baggrund har Kildehavens Venner nu taget sagen i egen hånd.
Hver torsdag eftermiddag siden 29. juni 2018 har de frivillige på egen hånd arrangeret sang og musik på
Kildehaven.
Irma Christensen står for at træffe aftaler med de fem-seks skiftende ”husmusikere”, som på frivillig basis
står for at levere akkompagnement til fællessangen, og yderligere to frivillige, Annelis Henningsen og Erna
Gade, hjælper til med det praktiske før, under og efter sang- og musik-sammenkomsterne.
Erna Gade har efterhånden fem år på bagen som frivillig på Kildehaven, mens Annelis Henningsen ”blot”
har været med i nogle måneder og dermed er et af de seneste skud på stammen.
Annelis Henningsen har tidligere været frivillig i forskellige andre sammenhænge, men hun lægger på
ingen måde skjul på, at frivilligtjansen på Kildehaven indtil videre er den, der har givet hende den største
tilfredsstillelse.
- Jeg er glad, når jeg tager herhen – og jeg er endnu mere glad, når jeg tager hjem igen. Alle de glade smil,
man får, når man for eksempel hjælper deltagerne med at finde rundt i sangbogen…
- Det er ikke mindst dem, der er med til at gøre sang- og musikeftermiddagene på Kildehaven til en ugentlig
fornøjelse, fremhæver Annelis Henningsen.

Et slag for frivilligheden
Udover sang- og musik-aktiviteten, som nu snart kan fejre et års-jubilæum, står de frivillige i Kildehavens
Venner blandt andet også for at arrangere banko to gange om måneden – foruden et månedligt ”kaffemik”-arrangement med harmonikatoner.
11
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Dertil kommer forskellige kreative aktiviteter, gåture ud af huset med videre.
- Og i virkeligheden er det vel kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad de frivillige eventuelt vil kunne
bidrage med, bemærker aktivitetskoordinator på Kildehaven, Marianne Kallestrup Sørensen.
Titlen som aktivitetskoordinator har hun kun haft i et par måneder – ved siden af sine øvrige titler som
social- og sundhedsassistent og demensfagkoordinator.
Og ifølge Marianne Kallestrup Sørensen er titlen et synligt udtryk for, at man på Kildehaven gerne vil prioritere samarbejdet med de frivillige endnu højere, end det har været tilfældet hidtil.
- Både fra beboere og pårørende møder vi jævnligt et ønske om flere lokale beboeraktiviteter her på Kildehaven, og derfor forsøger vi nu at slå et ekstra slag for frivilligheden, forklarer hun.
Et centralt led i bestræbelserne var et planlagt åbent hus-arrangement 31. marts med blandt andre den
tidligere borgmester Johannes Steensgaard som trækplaster.
Arrangementet måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte, men det har dog på ingen måde taget
modet fra hverken aktivitetskoordinatoren eller de frivillige i Kildehavens Venner.
- Vi tænker blandt andet, at det måske kunne være en idé, at vi arrangerede kortspil på Kildehaven nogle
gange om måneden. Men derudover er der garanteret også en masse nye aktiviteter, som vi endnu ikke
har tænkt på.
- Under alle omstændigheder er vi som frivillige rigtig glade for, at vi nu i Marianne har fået en fast kontaktperson på Kildehaven, som vi kan henvende os til. Det er bare rigtig godt, fastslår Erna Gade med stor
overbevisning i stemmen.
Omvendt er Marianne Kallestrup Sørensen også rigtig glad for sin nye ”officielle” funktion som aktivitetskoordinator.
- Jeg er selv en af dem, der internt har talt for, at vi skulle gøre mere for de frivillige. Og med titlen som
aktivitetskoordinator er det nu i højere grad blevet legitimeret, at jeg som ansat på Kildehaven også kan
bruge tid på den opgave, bemærker hun.
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i pedalerne – og samtidig være med til at give nogle af Houlkærs ældre en god oplevelse i dagligdagen.
Skulle der rundt om i lokalområdet sidde andre med talenter og ideer, de gerne vil byde ind med, tager
Marianne Kallestrup Sørensen hjertens gerne imod henvendelser på tlf. 30760886.
I øvrigt er interesserede udefra også – i det omfang pladsen tillader dét - velkomne til at dukke op i forbindelse med sang og musik-arrangementerne på Kildehaven torsdag eftermiddag.
- Vi har været forsigtige med at reklamere alt for meget, indtil vi var helt sikre på, at vi som frivillige kunne
løfte opgaven, men nu er tiden vist ved at være inde til, at vi godt tør åbne lidt mere op.
- Vi plejer som regel at være en 25-30 stykker – 18-20 beboere suppleret med sangglade udefra – men
vi kan da i hvert fald godt være cirka 40, nævner nestor blandt Kildehavens Venner, Irma Christensen.

Sang- og musikeftermiddagene på Kildehaven plejer typisk at samle
25-30 sangglade, men der kunne i princippet godt være plads til en
10-15 stykker flere, nævner primus motor Irma Christensen.

Kørekort til rickshaw
I alt tæller flokken af frivillige på Kildehaven pt. omkring en halv snes personer, og det har så nogenlunde
været niveauet, siden støtteforeningen Kildehavens Venner formelt blev en realitet i 2012.
Håbet på Kildehaven er, at Marianne Kallestrup Sørensens ansættelse som aktivitetskoordinator måske
kan være med til at lokke nye frivillige til.
Et par helt nye frivillige har rent faktisk allerede meldt sig under fanerne, og én af dem, islandskfødte
Petra Sigfusdottir, har med ét slag været med til at sænke gennemsnitsalderen blandt vennerne ganske
betragteligt.
Petra Sigfusdottir går til daglig hjemme med familiens to børn, mens hendes mand ofte er på havet som
fisker.
I den situation synes Petra Sigfusdottir godt, hun som frivillig kan være med til at gøre en ekstra indsats i
lokalområdet, og via kommunens frivillighedskoordinator, Anne-Grethe Nielsen, er hun blevet sat i forbindelse med Kildehaven, hvor hun i første omgang er blevet betroet hvervet som ”Rickshaw-pilot”.
Kildehaven råder i forvejen over en cykel-rickshaw, beregnet til at køre beboere rundt på ture i området, og
den har Petra netop fået ”kørekort” til, så hun her i sommermånederne kan få sund motion ved at trampe
12

Mange gode musikalske minder bliver genopfrisket i forbindelse
med sang- og musikeftermiddagene på Kildehaven. Og i løbet af
sådan et par timer når deltagerne godt rundt i seniorsangbogen.
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Træg start for
ung entrepreneur
Jack fra Hedevænget havde håbet på mange ture med kvarterets vovser.
Det kiksede lidt, men han er stadig klar.
Af Louis Schmidt-Lund

Kun 10 kroner per tur. Der er da et slagtilbud, der vil noget, når regnen pisker ned, eller sne og frost er
årstidens pestilens, især når husstandens bedste ven, hunden, skal luftes. Underforstået at hundeejeren
så selv slipper for at blive udsat for vejrliget.
Med et hjerte der banker for menneskets bedste ven havde unge Jack Lindstrøm-Pauking i efteråret 2018
sat sin lid til, at han skulle lufte nogle af kvarterets hunde, men ingen reagerede rigtigt på hans opslag.
- Det er da lidt ærgerligt, for jeg ville gerne tjene lidt lommepenge selv. Jeg må jo ikke arbejde for nogen,
før jeg bliver 13, siger Jack.
Familien havde indtil for fire år siden en stor blandingshund af racerne grand danois og labrador, og Jack
elsker bare store hunde.
Tjansen som hundelufter var derfor nærliggende, men sedlerne blev kun sat op i kvarteret ved Hedevænget
og ikke på supermarkeders opslagstavler, så Jack kunne færdes med hunde i sit nærområde. Det var far
og mor også mest trygge ved.
- Tilbuddet gælder stadig, så nu må vi se, siger Jack.
Ellers må han vente på et lommepengejob, til han om ikke så
længe bliver 13 år.
- Jeg er lidt vild med store maskiner, så måske jeg kan få job
sådan et sted som fejedreng, siger Jack, som ikke mindst har
fattet interesse for John Deere-maskiner med den karakteristiske grønne farve.

Nogle af familiens venner havde den skønne to-årige golden retriever Dawey
med på besøg. Den kom ikke til at mangle en luftetur, når Jack var i nærheden.

14

Jack Lindstrøm-Paukings første
forsøg som iværksætter med opslag
om hundeluftning i efteråret kom
aldrig rigtig i søen. Tilbuddet gælder
dog stadig, lover den kvikke dreng.
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Tanker efter
affaldsindsamlingen
Af Ole Nørgaard, Initiaitivgruppen Houlkær

For andet år i træk var Initiativgruppen Houlkær en del af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. En indsamling som ikke bare var total skod…
I år havde Danmarks Naturfredningsforening fokuseret på, at der skulle samles cigaretskod op. Statistikkerne påstår, at der hver dag smides flere end 900.000 cigaretskod rundt omkring i landet: På gader og
parkeringspladser, veje og stier og ikke mindst i naturen, hvor de især udgør en stor risiko for dyrelivet.
Hvor mange kunne der så samles op?
På en solbeskinnet, men kølig og blæsende søndag eftermiddag den 31. marts var 42 personer med til at
gøre Houlkær forårsren. Blandt dem var der 17 meget engagerede børn, som blandt andet var fantastisk
gode til at tælle cigaretskod.
Stor tak for indsatsen.
I Houlkær blev der i løbet af et par timer samlet lige omkring 80 kilo affald, incl. 120 dåser og 4020 cigaretskod. Heriblandt det meste af en cykel, et defekt løbehjul, tre gummistøvler og et smadret køkkenskab
og flere hjulkapsler, samt naturligvis massevis af plastic, pap, papir og hundeposer…

Man kan ikke lade være med at tænke:
Hvad tænker rygerne dog på?

Tænker de overhovedet? Har de slået hjernen totalt fra? Er rygere bare dumme? Eller tager hjernen også
skade ved rygning?
Og det er jo ikke ”bare” skodene de smider, der blev også fundet masser af tomme cigaretpakker…
Hvorfor skal alt det dog ligge og flyde overalt?
Det er naturligvis ikke bare rygerne, der har et problem, det har vi alle sammen, eller også får vi det som
en følge af alt det, der bliver smidt overalt.

Landsresultatet:
Rekordmange deltog i årets affaldsindsamling. Over hele landet blev der holdt flere end 1200 arrangementer, hvor flere end 200.000 danskere var ude at samle affald. I alt fjernede de mere end 156 ton affald fra
naturen. Mere end 1,5 million cigaretskod, 110.000 dåser, hvoraf 74 procent var uden pant.
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Kig indenfor
til en kop kaffe og en god snak

Hvem skal have
Initiativgruppen
Houlkærs
initiativpris 2019?
Hvem er Houlkærs mest initiativrige person?
Hvem er Houlkærs største ildsjæl?

Tirsdagscafé
i Aktivitetshuset
kl. 16-17.30

Arr. Bydelsmødrene
Alle er velkomne
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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 2019. Tidligere blev
vinderen udpeget på initiativgruppens årlige repræsentantskabsmøde, men sidste år blev prisen for
første gang 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 2019, 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:
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.
2006: Inger Møller, tidligere redaktør for Houlkær Nyt
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Houlkær har
fået ny frisørsalon
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Stemningen er uformel og hyggelig, fagligheden i fokus og hele familien velkommen i den nye frisørsalon
Souna Salon på Odshøjvej i Houlkær – lige ved siden af Houlkær Bodega.
Det er irakisk-fødte Samh Alwatar, der driver salonen, som åbnede søndag den 28. april. Salonen er
Samhs anden af slagsen. Siden 2004 har han således drevet en frisørsalon med samme navn – Souna
Salon – i St. Sct. Hans Gade i Viborgs midtby.
- Indholdet er rent fagligt det samme som i salonen i St. Sct. Hans Gade, men da jeg har mange kunder fra
Overlund og Houlkær, har jeg valgt at åbne en salon mere i dette område. I midtbyen har mange haft svært
ved at finde parkeringspladser, og ofte har vi måtte kigge en del på uret for at nå det, så ingen fik en bøde.
Det slipper vi for nu. Samtidig kan jeg tage flere kvindelige kunder ind, da de ting, de skal have lavet ved
håret, ofte tager lidt længere tid, og her har vi roen til det. Ved Houlkær Centret er der jo omkring 50 gratis
parkeringspladser, siger Samh Alwatar.
Han har boet 19 år i Danmark, og i sit hjemland arbejdede han også som frisør. I Danmark har han dog
taget ekstra uddannelse på frisørskolen for at tilpasse sin kunnen til den danske hårtype.
- Jeg har arbejdet som frisør i 32 år i alt. Danskere har finere hår, og jeg har derfor efteruddannet mig i
denne hårtype, så jeg kan anvende de rette produkter til den danske hårtype, som er anderledes end den
irakiske, siger Samh Alwatar, der også er kendt for at være dygtig til at klippe børn.
- Den yngste kunde, som jeg har haft i stolen, var seks måneder. Børn skal se lidt tegnefilm, så går det
fint, siger han og griner.

Kunderne hjalp med indretning
Udover Samh Alwatar selv er der to dygtige assistenter i salonerne, og så er der Omar Embade. Sidstnævnte vil fremover stå i spidsen for salonen i midtbyen, mens Samh Alwatar selv vil være at finde i Houlkær-salonen, som er indrettet i ægte amerikansk stil.
Lokalerne på Odshøjvej har stået tomme i en længere periode, og siden januar har Samh Alwatar renoveret
og sat i stand - med kundernes hjælp.
- Som frisør møder du en masse forskellige mennesker, og når jeg for eksempel havde en tømrer i stolen,
så tilbød jeg ham opgaven i den nye salon, og derfor er det sådan set mine kunder, der har været med til
at lave den nye salon i Houlkær, siger Samh Alwatar.
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VIBORG GYMNASIUM OG HF

KULTURBAZAR
I HOULKÆR

Initiativgruppen Houlkær vil gerne sige tak
for tre fantastiske år med kulturbasar
i forbindelse med Houlkær Festuge.

Nyt fra Viborg Gymnasium & HF
Spændende samarbejde mellem Houlkær Kirke og Viborg
Gymnasium & HF:
Den 27. marts præsenterede designelever fra Viborg Gymnasium & HF deres lampedesigns i Houlkær
Kirke. Lamperne er alle designet til kirken som et eksempel på postmodernistisk arkitektur - og vi skulle
hilse at sige fra kirken, at alle er velkomne til at kigge forbi og se lamperne i virkeligheden.

Smukke unge mennesker i deres stiveste puds
Der bliver desværre ingen kulturbasar i 2019,
men hold øjne og ører åbne, for vi vender helt
sikkert stærkt tilbage med nye tiltag.

Lørdag den 4. maj kunne man lægge vejen forbi Viborg Gymnasium & HF, hvis man havde lyst til at se
smukke kjoler, nystrøgede skjorter og pudsede sko. I løbet af eftermiddagen ankom skolens afgangselever til årets VGHF-galla, og mange kiggede i den anledning forbi.
Billedet er fra sidste års galla.

Tak for opbakningen Houlkær!
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Hal slog selv til,
da kommunen måtte
melde pas
Overtagelse af naboejendom åbner spændende fremtidsperspektiver for idrætslivet i Houlkær.
19. februar fik Houlkærhallen overdraget nøglerne til ejendommen
Odshøjvej 160, som gennem en årrække har ligget som en lille
enklave midt imellem hallen, fodboldbanerne og tennisanlægget i
Houlkær. Nu venter Jens Johansen og den øvrige halbestyrelse så
blot på, at kommunen får fundet penge til at overtage grunden,
så man lokalt kan komme videre med klubhusprojektet.

Af Kim Juhl Andersen

Nogle gange handler det bare om at slå til, når chancen byder sig.
En af de situationer opstod, da halbestyrelsesformand Jens Johansen i sommerferien 2018 tilfældigt faldt
over en Danbolig-annonce, hvori ejendommen Odshøjvej 160 blev annonceret til salg.
- I omtrent al den tid, jeg har været aktiv omkring Houlkær IF og Houlkærhallen, har vi jævnligt talt om,
hvor fantastisk det ville være, hvis vi kunne få hele området omkring Houlkærhallen til at fremstå som en
sammenhængende helhed.
- Nu risikerede vi i princippet, at der kom en ny køber på banen – og at der ville gå 30 år, før vi på ny fik
chancen for at erhverve ejendommen, som ligger klos op ad både fodbold- og tennisbanerne.
- Derfor var det også bare om at afsøge mulighederne, inden den tidligere ejer mistede tålmodigheden og
besluttede sig for at sælge til anden side, lyder Jens Johansens ræsonnement.
I dag – cirka trekvart år senere – er overtagelsen endegyldigt faldet på plads.
19. februar fik Houlkærhallen formelt overdraget nøglerne til ejendommen, der i fremtiden er udset til at
skulle fungere som klubhus for Houlkær IF og det seneste skud på idrætsstammen i Houlkær: Midwest
Musketeers med speciale i amerikansk fodbold.

Velvilje – men ingen penge

Noget af det første, der kommer til at ske i og omkring det nye
klubhus i Houlkær, er, at de høje træer, der adskiller klubhuset
fra fodboldbanerne, bliver fældet. Et realistisk bud fra Jens
Johansen er, at det kommer til at ske i løbet af sommerferien.

24

Helt uden komplikationer har det dog ikke været at få kabalen til at gå op økonomisk.
Tilkendegivelserne fra både embedsmænd og politikere i Viborg Kommune var ellers over en bred front
positive nok.
Det viste sig blot i løbet af efteråret, at der hverken i økonomiudvalgets eller kultur- og fritidsudvalgets
budget for 2018 var mulighed for at finde de 1,5 millioner kroner, som ejendommen i Houlkær var udbudt
til salg for.
Herefter stod Houlkærhallen i realiteten overfor et nyt valg: Enten at erhverve ejendommen selv – eller tage
chancen med en ny nabo, som måske oven i købet kunne vise sig at være fodbold-hader.
Valget faldt uden større betænkningstid på den første løsning, men heller ikke den plan lod sig sådan uden
videre gennemføre.
Nykredit var hurtigt med på idéen og sagde ja til at indgå i et samarbejde omkring finansieringen.
25
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Derimod blev det - noget overraskende - til et afslag fra hallens mangeårige bankforbindelse, Nordea, på
forespørgslen om en bankgaranti.
- Efter at lånesagen havde været sendt til behandling i København, fik vi mere eller mindre direkte at vide,
at banken i virkeligheden ikke var synderligt interesseret i engagementer som dét, den nu igennem 20 år
eller mere har haft med Houlkærhallen.
- Oven på den melding var det forholdsvis let for os at placere vore bankforretninger et andet sted, og det
blev så meget naturligt hos Nykredit Bank, bemærker Jens Johansen.

- Som det er nu – og med den rengøringsrytme, vi har i hallen - må vi desværre erkende, at der ind imellem
er en del af vore indendørs idrætsudøvere, der møder nogle omklædningsrum, som ikke er helt rene efter
at have været benyttet af fodboldspillere.
- Dét kommer vi blandt andet udover med etableringen af helt nye omklædningsfaciliteter til de udendørs
sportsgrene, fremhæver Jens Johansen.

Venter på kommunen

Helt overordnet ser han opkøbet af ejendommen Odshøjvej 160 som et udtryk for dét, der nu igennem en
årrække har været Houlkærhallens økonomiske kendemærke: at hallen har holdt igen med lønudgifterne
for så til gengæld at have råd til nyinvesteringer og løbende vedligehold.
- Det betyder på den ene side, at vi har svært ved at komme i betragtning ved den årlige kommunale udlodning af midler til idrætshallerne. Simpelthen fordi Houlkærhallen i forvejen er i alt for god stand.
- Men det betyder på den anden side også, at vi har økonomisk frihed til at handle, når det viser sig påkrævet. Som for eksempel i dette tilfælde med erhvervelsen af det nye klubhus.
- Skulle vi først have ventet på at få bevilget penge fra kommunen til overtagelsen, er det ikke godt at vide,
hvordan det var endt.
- Nu var vi heldigvis selv i stand til at handle, og dét, tror jeg, i fremtiden vil vise sig at blive til stor fornøjelse
for både idrætsudøvere og -ledere her i Houlkær, forudser en synligt tilfreds Jens Johansen.

På sigt er det fortsat planen, at det er kommunen, der skal stå som ejer af grunden, hvor det nyerhvervede
klubhus ligger. På samme måde som det er kommunen, der ejer fodboldanlægget i Houlkær og de øvrige
udenoms arealer ved Houlkærhallen.
Forventningen i Houlkær er, at overtagelsen forhåbentlig falder på plads senest i forbindelse med kommunens budgetlægning for 2020 – og indtil det sker, vil det være forholdsvis begrænset, hvad der kommer til
at ske i og omkring det kommende klubhus.
- Vi sørger for at holde huset opvarmet og holde gang i afløbene, men ellers afventer vi, at kommunen
finder penge til at overtage grunden.
- Det er hele den økonomiske forudsætning for, at vi kan komme videre med at indrette ejendommen til
klubhusformål, forklarer Jens Johansen.
Noget af det første, der kommer til at ske, er, at de høje træer, der adskiller klubhuset fra fodboldbanerne,
bliver fældet.
Den side af sagen skulle det være realistisk at få klaret i løbet af sommerferien, håber Jens Johansen.
- Og drømmen er naturligvis, at vi på et tidspunkt kan få skabt en terrasse, hvor forældre kan sidde og følge
deres børn i aktion på fodboldbanerne.
- Det har igennem alle årene været en mangel ved anlægget i Houlkær sammenlignet med så mange andre
stadions, bemærker han.

Økonomisk råderum

Nye omklædningsrum
Selve klubhuset skal efter planen rumme klublokaler til både Houlkær IF og Midwest Musketeers, fælles
køkken- og opholdsfaciliteter og boldrum i kælderen.
- De møderum, vi hidtil har haft i hallen, er gradvist forsvundet i takt med, at vi har fået bygget Fritidsgården
og indrettet e-sports-lokale, så som situationen er, mangler vi rent faktisk lokaler, hvor idrætsudøverne
også kan pleje den sociale side af klublivet, påpeger Jens Johansen.
De nødvendige ændringer i selve klubhuset begrænser sig groft sagt til, hvad der kan klares med en omgang knofedt og lidt maling.
Den mere ambitiøse del af projektet består i en helt ny omklædningsfløj, placeret på arealet ud mod fodboldbanerne.
Inspirereret af et lignende projekt i Silkeborg forestiller bestyrelsen for Houlkærhallen sig en form for modulbyggeri, som forholdsvis hurtigt vil kunne lade sig realisere i det øjeblik, de økonomiske mellemværender
med Viborg Kommune er bragt ud af verden.
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Houlkær IF’s
generalforsamling

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

Påskeferien var over os, da Houlkær Nyts reporter gæstede Houlkærpigernes træning. Derfor var der kun fire piger til træning, men normalt
render mellem 15 og 18 piger rundt til mandagstræningerne.

Houlkær IF holdt torsdag den 28. marts den årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen foregik, som tidligere år, i god ro og orden.
Da Houlkær IF i løbet af 2018 har udvidet med e-sport, var der naturligvis
en repræsentant fra denne gren af foreningen til stede, ligesom både håndbold og fodbold var repræsenteret. Derudover var der i år en repræsentant
fra skolen til stede, da e-sport og gymnastik er aktiviteter, som udbydes i
samarbejde med Houlkærskolen.
På valg til revisorposten var HC Bundgaard, som modtog genvalg, og John
Hansen, som efter flere års virke ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen takker
John for samarbejdet. HC Bundgaard blev genvalgt, og Jim Rasmussen blev
valgt som revisor-suppleant.
På valg til bestyrelsen var Lone Skott, som har fungeret som klubbens kasserer. Lone modtog genvalg og blev genvalgt uden kamp. Nyt medlem af bestyrelsen blev Pau Refsgaard, som er et kendt ansigt i klubben, som træner
for klubbens U10 drenge.
Foruden Pau og Lone består bestyrelsen af Dorte Sigvardsen og Michelle
Poulsen, som begge har været i bestyrelsen gennem en årrække.
Bestyrelsen konstituerede sig ved bestyrelsesmødet i slutningen af april.
Dette var efter Houlkær Nyts deadline.
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Houlkær-piger spiller da
også fodbold
Hver mandag tropper en snes friske tøser op på det grønne græs bag Houlkærhallen.
Nu skal de yngre også have tilbuddet.
Af Louis Schmidt-Lund

- Flot sparket!
- Godt kæmpet!
Der bliver ikke sparet på de rosende ord sådan en mandag sidst på eftermiddagen, når en snes friske piger
samles på fodboldbanerne bag Houlkærhallen.
Det er der sådan set heller ingen grund til, for pigerne går ihærdigt til sagen ud fra de forudsætninger, de
har hver især.
Nogle af pigerne sparker faktisk til en bold, så det burde afføde anerkendende nik fra en Pernille Harder
og gøre mange drenge grønne af misundelse, men en ting er fælles for pigerne – en masse energi og lyst
til at spille fodbold.
Lige netop denne mandag var det dog lidt spændende med fremmødet på grund af påskeferien, men
trænerparret Lene og Kristian Wesenberg Andersen havde ugen forinden sagt, at de nok skulle være der.
Det tilbud tog fire af pigerne imod, og de fik en god og varieret træning, hvor der var lidt ekstra tid til hver
enkelt i øvelserne. Det sidste krudt blev brændt af i en kamp tre mod tre, hvor trænerne var med på hver
sit hold.
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Lene og Kristian plejer at have deres egne to piger, Laura og Julie, med. Laura er hjælpetræner, mens Julie
spiller på holdet. De nød dog allerede påskeferien hos bedsteforældrene denne skolefri mandag.
- Der har ikke været noget pigehold i Houlkær IF i mange år, så Julie spillede på et drengehold. Det synes
hun nu ret godt om, men det går jo ikke i længden, så vi tilbød at starte et pigehold op her i klubben, fortæller Kristian Wesenberg Andersen.
Det var med en vis spænding, at klubben efter en pause på otte år igen tilbød pigefodbold, i første omgang
for de 8-10 årige, for hvor mange kom der – to eller 20?
- Det er gået over al forventning. Vi har 18-20 piger, og helt ærligt så synes jeg altså, at det er ret imponerende, siger Kristian, som hver mandag glæder sig til, at det lille familie-foretagende skal spille bold med
pigerne.

Også hold for yngre piger
Interessen har også givet Houlkær IF mod på mere pigefodbold. Det skal forsøges med endnu et hold for
piger mellem seks og otte år.
- Vi forsøger efter Dansk Boldspil-Unions oplæg at udbrede interessen for pigefodbold i Houlkær IF. Nu er
vi i Viborg-området også så heldige, at pigernes forbilleder, landsholdsspilere som Pernille Harder og Nadia
Nadim, ofte er i Viborg, hvor landsholdet spiller deres hjemmekampe. Det skal vi i de lokale klubber selvfølgelig bruge til at fremme interessen for pigefodbold, siger Michelle Poulsen fra Houlkær Ifs bestyrelse.

HOULKÆR IDRÆTSFORENING
Fællesskab og sammenhold
Pigefodboldprojektet for de 8-10 årige har snart kørt i et års tid nu, og de første rigtige kampe blev spillet
og de første medaljer hentet i vinterens indendørs turnering.
Nu gælder det så DBU’s udendørs turnering og så selvfølgelig de ugentlige træninger, hvor hyggen og legen
er den primære drivkraft.
- Nogle af pigerne har spillet fodbold i en del år, mens andre er nybegyndere, så der er stor forskel på deres
fodboldmæssige niveau. Men de er bare rigtig gode til at tage hensyn til hinanden og til at lære hinanden
nye ting.
- De hygger sig virkelig sammen, og som trænere nyder vi hver eneste mandag at se, hvordan fællesskabet
pigerne imellem udvikler sig. Det er virkelig en fantastisk flok, og alle er enige om, at vi er her for at hygge
os og have det sjovt sammen. Og det har vi virkelig, er Lene og Kristian enige om.

Trænerteamet har ved flere lejligheder inviteret en hemmelig gæst. I april var det den tidligere professionelle
fodboldspiller Razak Pimpong, som blandt andet har spillet i FC Midtjylland, FC København og Viborg FF, ligesom
han har været med det ghanesiske landshold til VM i 2006. Nu tager han blandt andet rundt for at sprede glæde
og godt humør med sit ”danseshow”, og det var netop det, Houlkær-pigerne til stor morskab fik lov at prøve.

Ægteparret Lene og Kristian Wesenberg Andersen er trænere for Houlkærs
nystartede pigehold. Parrets ældste datter, Laura på 12 år, er sammen
med sin klassekammerat Sofia hjælpetrænere. Med fire trænere er der fin
mulighed for at dele pigerne op og lave forskellige øvelser med dem, så
de alle får noget ud af træningen og synes, det er sjovt.
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HOULKÆRSKOLEN

Houlkær IF søger
trænere til et kommende
U7-pigehold
I kølvandet på Viborg Idrætsråds pigefodbold-festivaler er interessen for pigefodbold for de 6-8 årige
vokset, og det vil vi gerne imødekomme i Houlkær IF.
Derfor vil vi gerne starte et U7-pigehold for Houlkærs 6-8 årige piger – og dertil søger vi trænere, som
kunne tænke sig at lære pigerne at spille fodbold, lege og have det sjovt.
Har dette fanget din interesse, så kontakt Dorte Sigvardsen på mobil 28994011 for yderlig information.
Hjælp os med at starte endnu et pigehold op i Houlkær – hvor vores U9-pigehold er blevet en succes.

Nyt fra Houlkærskolen
Af skoleleder Pernille Lilliedahl

Foråret er altid en dejlig, men også en hektisk tid på Houlkærskolen.
Folkeskolens prøver for 9. årgang starter med de skriftlige prøver
den 6. maj, og eleverne har sidste skoledag den 24. maj. Her har
vi traditionen tro fællessamling og karamelkastning. De mundtlige
prøver starter den 27. maj.
Indskrivning af elever til kommende 0. årgang har fundet sted. I
Houlkær skoledistrikt har vi 55 elever, som starter på Houlkærskolen, og med yderligere 9 elever fra andre skoledistrikter, så ender vi på 64 (status pr. 8. april) nye
børnehaveklasseelever, som bliver fordelt på 3 nye 0. klasser.

Bestyrelsen i Houlkær IF

Træningstider
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Hold

Årgang

Træningstidspunkt

Træner

U6

2013-2014

Onsdage 17:00-18:00

Morten & Dennis

U7

2012

Torsdage 17:00-18:00

Peter & Rasmus

U8

2011

Tirsdage 17:00-18:30

Troels, Palle, Kristian

U9

2010

Tirsdage 17:00-18:00
Torsdage 17:00-18:00

Morten & Clemens

U10

2009

Torsdage 17:00-18:00
Søndage 11.00-12.00

Pau & Thomas

U11

2008

Mandage 17:00-18:15
Onsdage 17:00-18:15

Benny, Torben,
Jakob & David

Pigehold
U8-U10

2009-2011

Mandage 17:00-18:00

Lene & Kristian

Dermed bliver Houlkærskolen den skole i Viborg Kommune, som kommer til at byde velkommen til
det største kuld nye 0. klasses elever, og vi mærker en positiv interesse for vores skole, som strækker
ud over vores distrikt. De kommende elever har allerede været på besøg med deres førskolegrupper
i børnehaverne flere gange, men de kommer også på besøg på skolen et par gange yderligere inden
sommerferien. Her skal de have en prøveskoledag, og de skal prøve at være i sfo. Alt sammen for at give
dem den bedste og mest trygge start på Houlkærskolen.
Her i foråret skal vi igen have mange fælles oplevelser udenfor skolen. Vi skal blandt andet deltage
i Rynkebyløbet, og vi er med i Søndersøløbet. Vi har tre årgange, der skal på hyttetur til henholdsvis
Skagen, Venø og Kjelsø Lejren.
I det nye skoleår skal vores 7. årgang starte på en ny ordning med valgfag.
Som noget nyt kan eleverne kun vælge mellem fire fag. Håndværk/design, billedkunst, musik og madkundskab. Eleverne skal have det valgte fag i to år, og der afsluttes med en prøve.
For 8. og 9. årgang fortsætter vores rigtige gode ordning, hvor vi i samarbejde med Overlund Skole,
Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole, Mercantec og Viborg Ungdomsskole tilbyder en bred
palette af spændende fag.
Efter sommerferien skal alle folkeskoler og daginstitutioner i Viborg (og i resten af landet) overgå til et
nyt fælles kommunikationssystem.
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Systemet hedder AULA. Vi glæder os meget. Vi får endelig et system, der følger børnene fra daginstitution til skole. Det betyder, at forældrene ikke skal forholde sig til flere forskellige systemer. Udrulningen
af AULA kommer til at forløbe således, at vi på skolerne starter op med AULA til det kommende skoleår,
mens daginstitutionerne efter planen kommer på til næste år.
Vi har fået vores legeplads renoveret. Der er også indkøbt nye spændende legeredskaber, herunder en
multibane, til stor glæde for eleverne på skolen. Det er en fornøjelse at se, hvordan eleverne leger på
de nye ting.

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag d. 28. juni
Alle klasser møder kl. 8.00 – til 12.45.
Fællestime for alle klasser i Grønnegården kl. 12.00 – 12.45 med fællessang, underholdning m.m.
Sfo har åben fra kl. 12.45.

Første dag efter sommerferien er mandag d. 12. august
1.– 9. årgang møder efter det nye skema.
Kl. 9.00 – 9.30 er der fællestime i Grønnegården.
0. årgang møder kl. 10.00.

I ønskes alle en rigtig god sommer!

Mødre er de
bedste rollemodeller
Af Bente Bach, skolebibliotekar Houlkærskolen

Ny undersøgelse om børns læsevaner – især i forhold til fritidslæsning - slår fast, at børns hverdagsliv og
kulturforbrug har ændret sig voldsomt de seneste år i takt med den nemme adgang til internettet, nye
digitale devices, mængden af digitale tilbud og de længere skoledage.
Læsning er stadig en meget vigtig grundkompetence i forhold til børns læring og udvikling. Dog viser forskningsresultater med al tydelighed, at børns læsekompetencer målt i 2017 er faldet tilbage til 2006-niveau,
selvom 4. klasses elever i Danmark læser bedre end gennemsnittet for elever i EU.
Som skole, bibliotek og voksne omkring børnene har vi en fælles opgave i at vejlede og inspirere til fortsat
læsning. Det at læse 20 minutter om dagen – efter skoletid – betyder bare noget. Undersøgelsen ”Børns
læsning 2017 – en kvantitativ undersøgelse af børns læse-og medievaner” bygger på svar fra 8721 elever
fordelt fra 3. – 7. klasse.
Her kommer det tydeligt til udtryk, hvad det er, der inspirerer børnene til læsning. 32% svarer, at inspirationen fås fra venner, 31% finder inspirationen gennem film, de har set, og 29% svarer, at inspirationen
kommer via deres mor. Rigtig mange besvarelser går på, at deres mødre har købt bøger til dem, har været
med dem på biblioteket eller har fundet bøger frem fra egen barndom.
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20 % af besvarelserne siger, at fædrene er inspirator til læsning. Fædrenes læsning henholder sig meget
ofte til nyhedslæsning og ikke så tit til litteraturlæsning, så her er der tale om en anden form for rollemodel.
Med ovenstående viden i baghånden må vi voksne, der er omkring barnet, gøre os vores ansvar bevidst.
Vi må fortsat være opsøgende i forhold til at finde god litteratur til børnene, vi må være opfordrende og
vedholdende i vores snak med dem om god litteratur og rigtig gerne bruge vore egne erfaringer med gode
litteraturoplevelser. Vi er oppe imod alle streamingtjenesterne, YouTube, Netflix og hvad det nu hedder alt
sammen, men vi har stadig på Houlkærskolen rigtig godt fat i elevernes læsning både i skoletiden og i
fritiden.
Gennemsnitskarakteren for læsning ved folkeskolens afgangsprøve ligger på 7 som gennemsnit gennem
de seneste 3 år, og når man spørger eleverne, er de ikke i tvivl om, at skal de finde viden, hvor de virkelig
skal lære noget, så er bogen det medie, der prioriteres højest.
Så bogen er kommet for at blive, den har bare lidt mere trange kår end tidligere.
Kilde: http://kortlink.dk/laeremiddel/vp66

Hvilken dansk roman
er årets bedste?
Kristina Kjærsgård Olesen, Houlkær Bibliotek

Som bibliotekar og læsehest er et af årets højdepunkter for mig nomineringen af de bedste danske romaner
til DR Romanprisen. Fra december til maj læser og debatterer læseklubber på landets biblioteker 6 nominerede romaner, og vinderen trækkes af en læser-jury i juni. I år er feltet stærkere end nogensinde, hvor romanerne alle kredser om temaer: overgange, før og nu, om hændelser der for altid vil ændre personernes liv.
Kom gerne ned på biblioteket, hvis du har lyst til at kaste dig over en af årets bedste danske romaner.
Jeg har en klar vinderfavorit i Kim Fupz Aakeson, men hans roman er i skarp konkurrence. Her er de 6
nominerede:

Karen Fastrup: ”Hungerhjerte”
Romanen viser på en hudløs og overbevisende måde, hvordan psykisk sygdom hænger tæt sammen med
at have et hjerte, som hungrer efter livets intensitet, efter nærhed og kærlighed. Afsnit med barndomserindringer skildrer, hvordan forfatteren allerede som barn var meget bange for at blive afvist og higede efter
nærvær og fylde.
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Mathilde Walter Clark: ”Lone Star”
Ligesom ved ”Hungerhjerte” tager denne roman afsæt i forfatterens egen historie. Første del, ”Erindringsbog” rummer gribende beskrivelser af besøgene som barn hos faren, (halv)søskende og en excentrisk
stedmor. I anden del ”Rejsebog” rejser forfatteren rundt i USA som voksen sammen med faren og forsøger
at gøre slægtens historie til sin egen.

Hanne Richardt Beck: “For enden af perronen”
Peter står på perronen klar til at springe ud foran et tog, mens tankerne flyver tilbage til ´82, hvor han i
9.klasse mødte de piger, som fik skæbnesvanger betydning for hans liv. Romanen giver de sidste fire årtier
stemme og farve, og romanen overbeviser både med troværdige personportrætter og et fint tidsbillede af
de seneste 40 år.

Bogbyttedag
Vi afholder bogbyttedag på Houlkær Bibliotek lørdag den 28. september klokken 10-12.
Alle kan komme og forsyne sig med bøger, film og musik fra andre låneres reoler. Man
kan aflevere materialer til bogbyttedagen hele året. Vi tager ikke imod bøger fra Lademann
og Det Bedste.

Helle Helle: ”De”
Romanen er både sjov og ubeskrivelig trist på samme tid. Vi er i 80’erne og møder en 16-årig pige og
hendes mor, som er alvorligt syg. Men de taler slet ikke om sygdommen og sorgen og det kommende tab;
de taler om alt muligt andet, de griner rigtig meget og lever videre næsten som om, sygdommen ikke er
der. Men også kun næsten, for der er en stærk undertone af sorg og tab.

Kim Fupz Aakeson: ”Bådens navn”
Helle Helles ”de” og ”Bådens navn” er vidt forskellige, men de har det underspillede, humoren og skildringen af overgange til fælles. Aakesons galgenhumoristiske fortælling om en kvinde, der går i hundene,
er en finurlig blanding af komedie og tragedie. Det er et underholdende og tankevækkende portræt af en
fængselspræst, der selv bærer på en stor skyld, og romanen skildrer det øjeblik, hvor et menneske mister
sin tilregnelighed.

Morten Pape: ”Guds bedste børn”
I 2008 blev et 16-årigt dansk-tyrkisk avisbud dræbt af et kølleslag i hovedet. I romanen stiller Pape skarpt
på, hvordan vold og social arv gennemsyrer tilværelsen for fire unge, der minder om dem, der var involveret i drabet dengang. På skift følger vi de unge, der alle kæmper for at få livet til at hænge sammen efter
drabet. På den ene side offeret og hans bedste ven, og på den anden side de to fætre: drabsmanden og
hans medsammensvorne.

Houlkær Bibliotek
i sommerperioden
I juli måned er der ingen bemanding på Houlkær Bibliotek. Biblioteket er
”Åbent bibliotek”, og man kan hente sine reserveringer, låne og aflevere
som sædvanligt.
OBS: I uge 28 er Houlkær Bibliotek helt lukket pga oliering af t
rægulvene. Materialer til afhentning kan afhentes i ugen efter.

Biblioteket ønsker alle
en rigtig god sommer!
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Samtalesalon
En samtalesalon er et uforpligtende tilbud, hvor man kan komme og blive klogere på hinanden og livet
gennem samtalen. Det handler ikke om at blive enige, men om at se tingene fra flere vinkler og gøre os
bedre til at tale sammen.
Vi taler om forskellige emner hver gang, og salonen styres af en vært, som har forberedt forløbet.
Der serveres en kop kaffe og lidt sødt hver gang.
Man skal ikke melde sig til, men blot møde op på Houlkær Bibliotek i det store mødelokale.
Der er salon på følgende tirsdage:
D. 10. september, d. 24. september, d. 8. oktober, d. 22. oktober, 5. november, 19. november
og 3. december - alle dage kl. 10.00-11.30.
Salonerne arrangeres af Houlkær Kirke og Houlkær Bibliotek.

KulturNatur
– Generationsmøde
Tag dit barn eller barnebarn med til en hyggelig og aktiv formiddag. Vi begynder med en
lille historie på Houlkær Bibliotek, som bibliotekar Anne-Mette Myrhøj vil læse højt for os.
Derefter går vi i samlet flok til Granadaskoven, hvor vi sammen med naturvejleder Michael
Winther skal lege og bruge naturen. Vi slutter formiddagen med en let frokost i det fri. For
børn i alderen 4-8 år. Husk praktisk tøj.
Tid: Søndag d. 22. september kl. 9.30 til 11.30
Mødested: Houlkær Bibliotek
Pris: Gratis inkl. let frokost, tilmelding nødvendig på www.viborgbib.dk,
der er et begrænset antal pladser.
Arrangør: Houlkær Bibliotek og Sundhedscenter Viborg
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AKTUELT
Studieorlov
Jeg har været så heldig at få tildelt 3 måneders orlov i juli, august og september måned i år. Orloven skal
jeg bruge på at arbejde med emnet billedkunst og forkyndelse. Jeg glæder mig meget til forhåbentlig at blive meget klogere – og til at kunne omsætte min nye viden i mit arbejde herhjemme, når jeg vender tilbage.
I min orlovsperiode er Laila Hansen konstitueret som sognepræst her i Houlkær.
Jeg ønsker jer alle en dejlig sommer og ser frem til vi ses igen i oktober!
Med venlig hilsen
Kristine Jersin
SOGNEARRANGEMENTER
Open Air
onsdag d. 5. juni kl. 17.00
Vi afslutter sæsonens børnearrangementer her i kirken
med en lille forsommergudstjeneste for hele familien i
”Gryden”, amfiscenen bag ved kirkens sognelokaler.
Efter gudstjenesten vil De grønne Pigespejdere byde på
grillmad til alle. Skulle vejret mod al forventning ikke arte
sig, så vi kan være ude i det fri, rykker vi inden for i kirkens kælderlokaler.
Vi glæder os til at se jer!
Prisen for maden er 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Anden pinsedag under åben himmel!
mandag d. 10. juni kl. 10.30
Gudstjenesten rykker ud i det fri anden pinsedag til den
smukkeste udsigt på græsset ved Sejlcentret for enden
af Nørresø. Så velkommen til en stemningsfuld gudstjeneste med sang ved kirkens voksenkor. Medbring selv en
stol at sidde på og evt. et tæppe.
Efter gudstjenesten serverer kirken vand og kaffe og en
småkage – så medbring selv en madpakke, så vi kan
hygge os lidt sammen over maden!
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Høstgudstjeneste
søndag den 15. september kl. 10.30
Vi holder høstgudstjeneste for hele familien!
Vi håber der kommer godt med grønsager, frugt, brød, blomster og andre gode ting som børnene kan bære
ind. På den måder bliver vi mindet om, hvor meget vi har at takke for. Efter gudstjenesten er der kaffe i
våbenhuset. Medens vi drikker den, går børnene rundt og sælger høsten.
De penge, der kommer ind, deles mellem Kirkens Korshærs varmestue i Viborg, Møltrup Optagelseshjem
og Mor-barn-centeret i Bohong.
KONCERTER
Korkoncert
tirsdag d. 21. maj kl. 19.00
Kulturrøddernes Kor, dir. Grethe Kvistgaard og Sødal
Happy Singers, dir. Anders Hjort Nielsen.
De to Røddingkor glæder sig til at byde foråret velkommen med sange fra deres repertoirer samt med
nogle fællesnumre. Der bliver også plads til at synge
et par forårssange sammen med publikum.
Entré: fri entré
Musical- og sommerkoncert
lørdag d. 15. juni kl. 15.00
Spirekor, børnekor og voksenkor ved Houlkær Kirke og -skole. Sofie Brus Bengtens, fløjte. Klara Kristiansen, klarinet. Signe Haslund Birch, fagot. Mathias Haslund Birch, percussion. Lisbeth Nyhus Janssen,
dirigent. Maja Simonsen, dirigent og tangenter.
Sigurd Barrets musical ”Tre utrolige fortællinger” og andre korsange.
Entré: 15 kr.
Den Danske Salmeduo
onsdag d. 14. august kl. 19.30
Christian Vuust, saxofon og klarinet og Hans Esbjerg,
klaver
En medrivende rejse med Den Danske Salmeduo
gennem århundreders kirkemusik. Duoen nyfortolker danske salmer, i et frugtbart møde mellem den
nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer.
Entré: 50 kr. Unge u. 25 år: 25 kr.
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Mira Kvartetten
onsdag d.18. september kl. 19.30
Signe Madsen, violin. Birgitte Bærentzen Pihl, violin. Anna Dolezych Dahl, bratsch. Vincent Stadlmair,
cello.
Musik af Haydn, Rautavaara og Grieg.
Entré: 50 kr. Unge u. 25 år 25 kr.
FASTE BEGIVENHEDER
Babysalmesang
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne. De ca. 40 minutter går med sange og salmer. Vi synger, danser og bevæger os til salmer, da bevægelse som regel skaber glæde i kroppen
og giv energi og livslyst. 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. 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 skoleferier. Vi starter igen efter sommerferien
torsdag d. 15. august.
Kælderhygge
Er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes ca. den 3. tirsdag i måneden i kirkens kælder fra kl.
17.00 til kl. 18.30, dog ikke i skolernes ferier. Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/
bibelhistorier og måske finder vi tid til at være lidt kreative. Vi slutter af med aftensmad. Det koster 10 kr.
for voksne og 5 kr. for børn at deltage.
Vi mødes tirsdag d. 20.8, tirsdag d. 17.9 og tirsdag d.22.10. Tilmelding til Hanne Flyvholm senest dagen
før kl. 13.00 gerne sms til 42834027 eller mail til hannehoulkaerkirke.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 og danser. Det er en måde at bringe den yngste og den ældste generation sammen på en fornøjelig
måde. Det koster ikke noget at deltage og man er velkommen til at møde op. Hvis du vil høre nærmere
først, kontakt sognemedhjælper Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
Spaghettigudstjeneste
Vi tager fat på en ny gang spaghettigudstjenester fra oktober. Første gang bliver onsdag d. 9. oktober kl.
17.00.
Vi glæder os til at se jer!
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Sogneeftermiddage i efteråret
Aftalerne for efterårets foredragsholdere ligger i skrivende stund endnu ikke helt fast. Men sæt kryds i
kalenderen torsdag d. 19. september kl. 14.30, hvor vi holder efterårets første sogneeftermiddag.
Nærmere omtale følger på kirkens hjemmeside og på kirkens Facebook-side samt i en folder i kirken, der
ligger klar i august.
Søndagsfrokost
Hyggeligt samvær efter gudstjenesten over en enkel frokost. Pris for mad 10 kr.
Datoer:
16. juni, 11. august, 22. september
Åben Familie
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 eller noget helt andet. Det koster 30 kr. at deltage. Programmet ligger i kirken.
Vi mødes fredage i lige uger kl. 18.30 til ca. 21.30.
Datoer i maj: d. 3., torsdag d. 16. til varme hvede, (se program) og d. 31.
Juni: d. 14.- udflugt, (se program i kirken) og d. 28.
Juli: d. 12 og d. 26. mødes vi til kaffe og kage kl. 19.00.
August: d. 9. og d. 23 – sogneudflugt med efterfølgende middag kl. 17.30 – se program i kirken.
September: d. 9 og 23. september.
Der arrangerer fælles kørsel for de, der er gangbesværede. Har du spørgsmål angående Åben Familie eller
brug for transport, er du meget velkommen til at kontakte Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@
houlkaerkirke.dk.

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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Gudstjenesteliste
sommer 2019
5. maj
11. maj
11. maj
12. maj
17. maj
19. maj
26. maj
30. maj

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

2. søndag efter påske
konfirmation af 7.b kl. 9.30
konfirmation af 7.c kl. 11.00
3. søndag efter påske konfirmation
Bededag
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kristi Himmelfartsdag

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

2. juni
9. juni
16. juni
23. juni
30. juni

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

6. søndag efter påske
Pinsedag
Trinitatis
1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis

Lotte Martin Jensen
Kristine Jersin
Kristine Jersin
Lotte Martin Jensen
Lotte Martin Jensen

7. juli
kl. 10.30 3. søndag efter Trinitatis
			
14. juli kl. 10.30 4. søndag efter Trinitatis
21. juli kl. 10.30 5. søndag efter Trinitatis
28. juli kl. 10.30 6. søndag efter Trinitatis

Laila Hansen og
Lotte Martin Jensen
Laila Hansen
Laila Hansen
Laila Hansen

4. aug.
11. aug.
18. aug.
25. aug.

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

7. søndag efter Trinitatis
8. søndag efter Trinitatis
9. søndag efter Trinitatis
10. søndag efter Trinitatis

Laila Hansen
Lotte Martin Jensen
Laila Hansen
Lotte Martin Jensen

1. sep.
8. sep.
15. sep.
22. sep.
29. sep.

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

11. søndag efter Trinitatis
12. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste
14. søndag efter Trinitatis
15. søndag efter Trinitatis

Laila Hansen
Lotte Martin Jensen
Lotte Martin Jensen
Laila Hansen
Lotte Martin Jensen
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HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET
www.houlkaerkirke.dk
Kontaktoplysninger:
Kbf. sognepræst Kristine Jersin
Træffes i kirken tirsdag kl. 10.00-11.00
og onsdag kl. 10.30-11.30
Tlf. 24 27 96 33 · krje@km.dk
Sognepræst Lotte Martin Jensen
Træffes i kirken fredag kl. 10.00-12.00,
når hun ikke holder gudstjeneste om søndagen
og i Søndersøparken onsdag kl. 10.45-12.00
Tlf. 29 33 64 09 · lomj@km.dk
Sognepræst Steen Hedemann Andreassen
Træffes efter aftale
Tlf. 60 80 47 95 · stean@km.dk
Kordegn Mark Czepluch
Træffes i kontorets åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.00-13.00 og efter aftale
Tlf. 86 67 40 88 · mcz@km.dk
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Sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm
Træffes efter aftale
Tlf. 42 83 40 27 · hanne@houlkaerkirke.dk

VI UDFØRER

Organist og kantor Maja Simonsen
Træffes efter aftale
Tlf. 21 80 87 73 · organist@houlkaerkirke.dk

 ALT I MURER- OG REPARATIONSARBEJDE

 ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
 NYBYGGERI OG OMBYGNINGER

Organistassistent Uffe Munkgaard
Træffes efter aftale
Tlf. 25 34 25 96 · uffe@houlkærkirke.dk

 RENOVERINGER OG TAGUDSKIFTNINGER

Kirketjener Jens Aage Birk Jensen
Kirketjenerassistent Eva Birk Thuesen
Træffes i kirken tirsdag til fredag kl. 8.00-12.30
Tlf. 24 59 78 79 · kirketjener@houlkaerkirke.dk

LÆS MERE PÅ

 INVENTAR OG BYGNINGSSNEDKERI

HS-BYG.DK

MobilPay 66080
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Det sker…
21. maj kl. 19.00

Korkoncert

Houlkær Kirke

5. juni kl. 17.00

Open Air gudstjeneste for børn

Houlkær Kirke

10. juni kl. 10.30

Anden pinsedag under åben himmel

Houlkær Kirke

15. juni kl. 15.00

Musical- og sommerkoncert

Houlkær Kirke

28. juni

Sidste skoledag

Houlkærskolen

12. aug.

Første skoledag i nyt skoleår

Houlkærskolen

14. aug. kl. 19.30

Koncert med Den Danske Salmeduo

Houlkær Kirke

5. sep.

Houlkærløbet

Houlkærhallen

10. sep. kl. 10.00

Samtalesalon

Houlkær Bibliotek

15. sep. kl. 10.30

Høstgudstjeneste

Houlkær Kirke

18. sep. kl. 19.30

Koncert med Mira Kvartetten

Houlkær Kirke

22. sep. kl. 9.30

KulturNatur

Houlkær Bibliotek

24. sep. kl. 10.00

Samtalesalon

Houlkær Bibliotek

28. sep. kl. 10.00

Bogbyttedag

Houlkær Bibliotek

8. okt. kl. 10.00

Samtalesalon

Houlkær Bibliotek
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