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Mens jeg sidder og forfatter denne leder-artikel, farer tankerne rundt i hovedet på mig. Tanker om corona, 
om hverdag, om den kommende sommerferie, om en måske aflyst konfirmation og meget andet.
Det er svært ikke at tænke på corona-virussen, som med sit jerngreb har overtrumfet alt, der minder om 
et normalt hverdagsliv for min familie og mig – og for næsten alle andre Houlkær-borgere, viborgensere, 
danskere, verdensborgere.
Den 8. maj skulle min ældste datter være konfirmeret. Festdagen er nu udskudt til den 13. juni. Og hvem 
ved om vi får lov at holde den der, eller om dagen bliver udskudt endnu en gang? Og hvis vi får lov at holde 
konfirmation den dag, bliver det så med kun to konfirmander i kirken ad gangen i stedet for hele klassen? 
Og bliver det uden familien som nærmeste vidner i kirken? Og hvad med den efterfølgende fest, nu hvor vi 
i skrivende stund kun må forsamles 10 mennesker ad gangen? 
Spørgsmål er der nok af, og svarene blafrer i vinden.
Det samme gør sig gældende med vores lokale foreningsliv. Jeg er fodboldtræner i Houlkær IF, og jeg 
savner i den grad at være sammen med børnene på fodboldbanen. Med førnævnte forsamlingsforbud er 
det svært at forestille sig, hvornår det igen bliver muligt? Måske er foreningslivet blevet genoptaget, når 
du læser dette – måske ikke. Måske bliver det først efter sommerferien. Jeg ved det ikke. Ingen ved det.
Og det er netop uvisheden, der for mig er det mest frustrerende og uoverskuelige ved corona-virussens 
jerngreb. For vidste vi bare, at om en måned eller to, så spiller vi igen fodbold, så må vi igen give hånd, så 
må vi igen samles, så kan vi igen rejse ud af landet – ja så var det hele lidt lettere at overskue. 
Tålmodighed er som bekendt en dyd. Den ejer jeg bare ikke ret meget af, må jeg erkende.
Men, men, men… det hele er ikke bare sort og trist. Lidt godt har den faktisk ført med sig, den forbandede 
corona. I hvert fald i min familie.
Jeg er tvunget til at arbejde hjemme, min hustru er i gang med sit eksamensprojekt – ligeledes herhjem-
me. Og i en måned har jeg haft tre børn hjemme, da skolen jo har været lukket. Nu er de to yngste ganske 
vist begyndt i skole igen, mens den ældste stadig er hjemme hos ”de gamle”.
Og tiden hjemme sammen, hele familien, har været fantastisk. Det har været hårdt og til 
tider stressende at passe fuldtidsjob og hjemmeskole børnene, men hvor har vi da også 
haft megen kvalitetstid sammen, som vi ikke har, når den normale hverdag ruller. 
Vi skulle lige finde os til rette i den nye hverdag hjemme, men da det var på plads, så blev 
det faktisk rigtig hyggeligt, og jeg har virkelig nydt at have så god tid med mine nærmeste. 
Det er en tid, der aldrig kommer tilbage. En tid med et særligt nærvær, som jeg sætter 
stor pris på.
Når det er sagt, skal ingen være i tvivl om, at jeg savner min normale hverdag. 
Og mon ikke de fleste, der læser dette har det på samme måde?
Hold ud lidt endnu, kære Houlkær-borgere. Der er lys på den anden side 
af tunnelen. Corona er en sejlivet en, men den skal ikke få os ned med 
nakken. Vi ses på den anden side!
Rigtig god sommer til jer alle.

Lidt godt har den også ført med 
sig, den forbandede corona

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

AKTUELT I OMRÅDET

Ingen trafikplaner for 
Houlkær-området
Hos Viborg Kommune har forvaltningen intet i en trafikplan for Houlkær-området.  
Politikerne tager nu en drøftelse i udvalget.

Med fire års mellemrum i 2013 og 2017 forekom de politiske kandidater yderst lydhøre over for ønsker/
problemer vedrørende trafikområdet fra fremmødte borgere ved vælgermøder i Houlkær-Overlund området. 
Tager man pulsen på, hvad der så ligger af planer i forvaltningen lige nu, bliver borgerne øst for søerne 
skuffede.

- Forvaltningsmæssigt ligger der planmæssigt ikke noget og venter. Ellers har der senest været nogle 
henvendelser vedrørende hastigheden på Houlkærvej op mod rundkørslen ved Houlkærcentret. Desuden 
er der et forslag om en rundkørsel, som skal drøftes politisk, men det er til den anden side ved Skalde-
højvej-Randersvej, oplyser formand for teknisk udvalg Johannes Vesterby (V).

Han oplyser videre, at forvaltningen ikke har fundet anledning til at ændre ved hastighedsgrænsen på Houl-
kærvej, hvor det er tilladt at køre 60 km/t. Svaret bygger blandt andet på frekvensen af trafikuheld, som 
tilsyneladende ikke er alarmerende, så dermed er den tilladte fart passende netop på det sted.

Af Louis Schmidt-Lund

Fra Fristruphøjvej og mod rundkørslen ved Houlkærcentret er der fire udkørsler til Houlkærvej 
over 500 meter. Alligevel må bilisterne køre 60 km/t, selv om der er overgange til fodgængere 
på begge sider af rundkørslen og især om morgenen er mange cyklister i rundkørslen.
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- Jeg er i øvrigt ikke bekendt med, hvad der blev 
talt om på de omtalte vælgermøder, da jeg ikke selv 
deltog, siger Johannes Vesterby.

Det var blandt hastigheden på Houlkærvej. Det kan 
undre, at det fra nord er tilladt at køre 60 km/t på 
Houlkærvej på hele strækningen. Der er inden for 500 
meter fire udkørsler til Houlkærvej, Fristruphøjvej med 
buslommen til og fra Søbakken lige over for, derefter 
Nørresøbakken, Skaldehøjvej med alle institutionerne 
og endelig Fennebakken. Hvorfor ikke sætte farten ned til 50 km/t før Fristruphøjvej, så farten kommer ned 
inden rundkørslen?

Her er der ydermere lige før rundkørslen lavet en overgang, men ikke markeret med fodgængerstriber, og 
især ældre kan vente længe ude på midterhellen, fordi bilisterne uden de hvide striber ikke føler sig forpligtet 
til at stoppe og lade fodgængere komme over.

Det har af borgerønsker også været anført, at bedre belysning vil højne sikkerheden ved rundkørslen, især i 
de mørke måneder. Det kunne være Toronto-lys ved de to overgange på Houlkærvej.

Farten er også med til at give nogle opbremsninger, blandt andet fordi der på den nævnte strækning ikke 
er især venstresvingsbåse. Det gør sig også gældende i rundkørslen, når bilister fra nord kommer med 
god fart og om morgenen især pludselig opdager, at der kommer især unge cyklister fra kvarteret vest for 
Houlkærvej.

Det kan for øvrigt også vække undren, at den eneste flisebelægning på Odshøjvej, og især Skaldehøjvej med 
de mange skoler, er ved busholdepladser. Er der nogen særlig forklaring på det?

- Det med fliser eller fortove lyder som noget fra en tid, før der blev udstykket længere mod nord, men jeg 
ved ikke, hvorfor der kun er græsrabatter. Som det ellers er forklaret her, lyder det som om, der kan være 
en del problemer med opmærksomhed i trafikken på grund af de nuværende forhold, og det vil jeg tage 
med til det førstkommende møde i teknisk udvalg som en orientering og til en politisk snak, lover Johannes 
Vesterby.

Før rundkørslen gøres der  
opmærksom på, at der er cyklister  
i rundkørslen. Der er dog ikke  
markeret fodgængerfelt med  
striber eller belysning til at vise  
overgangen bedre. Ofte strander 
ældre længe på midterhellen.

Johannes Vesterby (V), formand for 
teknisk udvalg under Viborg Byråd, 
oplyser, at forvaltningen har afvist  
borgerønsker om at få sænket farten 
på Houlkærvej. Han vil dog tage de 
nævnte problemer i artiklen med til 
en politisk snak ved det førstkom-
mende møde i udvalget, lover han.

Udkørslen for cyklister fra  
vestsiden af Houlkærvej til den  

røde asfalt giver især om morgenen 
bilister en overraskelse, da c 

yklisterne i vinterhalvåret kommer ud 
fra mørket til rundkørslen.

Flisebelægning eller fortove  
er nærmest ikke-eksisterende  

på Odshøjvej og især Skaldehøjvej  
med de mange skoler. Der er kun  
fliser ved busholdepladser, ellers  

græsbelægning i rabatterne.

Venstresvingende bilister giver en 
del opbremsninger på Houlkærvej. 

Nogle steder er der lagt hård belæg-
ning i rabatten, så ligeud-kørende 

kan snige sig højre om. Det er også 
billigere end venstresvingsbåse.
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Et arbejdsomt liv  
med rod i Kokholm

”Der ligger de så, som perler på en snor.”

Mens bilen langsomt kører på Sødalvej fra Rødding mod Løvel, kan 85-årige Svend Damgaard Nørbæk 
nærmest sætte navn på, hvem der boede hvor på de små ejendomme tilbage i 1940’erne.
15 statshusmandsbrug udstykket i sidste halvdel af i 1920’erne fra det krakkede Sødal Hovedgård, og 
staten kom ind i billedet som långiver for ejendommene på Sødal Mark.

- Jo, der bor stadig mennesker herude på landet, men om dagen er der intet liv. De tager som alle andre 
væk fra boligen for at arbejde, siger Svend D. Nørbæk.

Oprindeligt stammer han fra Kokholm lige nordøst for Houlkær. Ved et stop på Kokholmvej kan Svend D. 
Nørbæk med ryggen mod fødehjemmet kigge ud mod Nordre Ringvej. Den lå der ikke, da han de første ni 
år af sit liv voksede op på en lille ejendom der. 
Ringvejen løber hen over, hvor hans bedsteforældre havde en ejendom, lige før Langmosen mellem Ran-
dersvej og Kokholmvej.

Af Louis Schmidt-Lund

Med sit fødehjem på Kokholmvej i baggrunden kan Svend Damgaard 
Nørbæk kigge ud mod Nordre Ringvej. Den løber hen over jord ned 
mod Langmosen, som hans bedstefar ejede i sin tid.
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Barndoms- og ungdomsminder fra en for længst svunden tid, som Svend D. Nørbæk jævnligt fortalte om 
til familie og venner, gav opfordringer til at skrive en bog, med alt det han kunne huske. Den mente han nu 
ikke var aktuel, lige indtil en kusine kom med en direkte opfordring.

Det gav stødet til, at Svend, som da havde passeret de 80 år, begyndte at grave i gemmerne efter dag-
bøger, notater og huskesedler. Med støtte fra Veluxfonden, som har en bestemmelse om, at der kan ydes 
støtte til aktive ældre, og det velvillige forlag Kahrius i Them, kunne Svend D. Nørbæk for godt et år siden 
sende bogen ”Ad omveje fra Kokholm til Viborg” på gaden.

Livet på husmandsbrug
Bogen beskriver Svends livsforløb og hans slægt lidt bagud, men det vigtigste for ham har været at be-
skrive, hvordan livet foregik på landet på de små ejendomme, som dengang kunne brødføde en familie. 
I dette tilfælde ved Kokholm eller på Sødal Mark, men det foregik på samme vis på ejendomme helt ind 
til det daværende Viborg, hvor der ikke var bygget ret meget på østsiden af Viborg-søerne, og på landet i 
resten af Danmark.

- Fra begyndelsen var min inspiration minder fra min barndom ved Kokholm og på Sødal Mark. Der var 
ingen problemer, vi børn indgik i hverdagen med de voksne, hvor vi havde vores opgaver efter, hvad vi 
kunne klare aldersmæssigt. Vi havde vores pauser, hvor vi kunne lege, og man lærte hurtigt ikke at se ud, 
som om man kedede sig, for så blev man sat til et eller andet.

- Vi var på de små ejendomme selvforsynende enheder. Hver ejendom bestod af omkring ti hektar og en 
besætning med to heste til markarbejdet, fem-seks køer, nogle grise og en flok høns. Der opstod et fælles-
skab, hvor man gik sammen om indkøb af maskiner og i løbet af året hjalp hinanden, når der var behov for 
det, ikke mindst i høsttiden. Det var stort sidst på året, når der var syltet, slagtegrisen var lagt til saltning, 
og der var nok til dyrene vinteren over.

Svend D. Nørbæk fandt selv ud af, hvor meget han egentlig savnede det, da han fik arbejde ved Statsba-
nerne som stationsarbejder, portør, med forskellige funktioner og behørigt uddannet på Jernbaneskolen. 
Forinden havde han som voksen arbejdet i landbruget, så nu skulle der ske noget nyt.

Da han sammen med hustruen Stinne vendte hjem til Jylland fra Hellerup til arbejde på banegården i Aar-
hus, skiftede de hurtigt en moderne bylejlighed ud med en mindre landejendom uden for Aarhus. De havde 
ellers forsvoret, at de aldrig skulle arbejde i landbruget igen, men i parrets videre liv dukkede der jævnligt 
et landbrug op ved siden af anden beskæftigelse.

Entreprenør og fritidsfisker
Svend D. Nørbæk var i sine 18 år hos DSB udsat for to ranger-uheld, og gentagne operationer for diskus-
prolapser og ødelagte hofter betyder, at han i dag er lidt fysisk mærket. 
Det var dog ingen hindring for, at han fik et virksomt liv, som efter DSB også omfattede arbejde som ma-
skinarbejder og siden ikke mindst udvinding af råstoffer til entreprenørbranchen. Det gav flere flytninger 
i Jylland, og Svend var også en tur til Grønland for at lave forberedelser til en landingsbane ved en bygd. 
Som 70-årig blev han ansat til at lave jordanalyser.

Inden det for seks år siden blev til en permanent pensionisttilværelse med Stinne i Viborg, boede parret 
nogle år i Uggelhuse ud til Randers Fjord. Her hyggede Svend sig med at være fritidsfisker med egen båd, 
hvor der også var et stort sammenhold med andre jævnaldrende.

Der blev ligesom trukket en tråd tilbage til barndommen, da Svend flyttede ind i Werrings Gård på hjørnet af 
Rosenstræde og Sct. Mogens Gade. Her mindes han at have købt mange spejderhagl hos den daværende 
købmand, når familien var en tur i Viborg.

Nu hedder adressen dog Mogensparken lige op ad Reberbanen, som er lidt mere hensigtsmæssig for 
Svends fysiske formåen. Han har dog en kælder, sådan lidt som Emil fra Lønneberg, hvor han kan hygge 
sig med sin drejebænk, når han og Stinne sådan i al gemytlighed lige trænger til en lille pause fra hinanden 
i hverdagen.

Siddende i en solfyldt krog kan Svend også sætte lidt flere ord på, hvorfor han skrev sin bog, der også 
rummer lidt samfundsbetragtninger om dette og hint.

- Selv om det med nutidens øjne kunne synes småt dengang derude på landet, så synes jeg, det er sundt 
at vide, hvor tingene kommer fra, og hvordan det udviklede sig for mine børn og børnebørn og andre 
interesserede. I takt med industrialiseringen efter 2. verdenskrig, udviklingen af velfærdssamfundet, er 
det med at have sit eget blevet afløst af, at alt skal være stort. Der er i dag ikke brug for mange hænder 
på landet. Hænderne er der brug for andre steder, så det store overflødighedshorn kan væltes ud over 
samfundet, siger Svend D. Nørbæk lidt beklagende.

AKTUELT I OMRÅDET

Med sin bog ”Ad omveje fra Kokholm til Viborg” giver 
Svend Damgaard Nørbæk et indblik i sit eget meget 
arbejdsomme liv, men ikke mindst i, hvordan livet 
udfoldede sig på de små husmandsbrug lige uden for 
Viborg, hvor han havde sin opvækst.

Svend Damgaard Nørbæks familie flyttede i den sidste tid under 
besættelsen fra Kokholm til et statshusmandsbrug på Sødal 
Mark, det på billedet. Ejendommene på 10 hektar var ens i udse-
ende, med stuehus bygget i vinkel med stald og lade og med lidt 
udbygninger. Der var en lille besætning med to heste, seks køer, 
lidt grise og et hold høns, og det kunne en familie fint leve af.
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På eventyr i  
kontrasternes land
Kenya er både smukt og grimt, rigt og fattigt, overvældende og forfærdeligt. 14 dage i safariens 
mekka har gjort stort indtryk.

”Vi har besluttet ikke at holde stor 60-års fødselsdag. I stedet vil vi gerne invitere jer alle med til Kenya!”

Omtrent sådan lød ordene fra mine svigerforældre for et lille år siden, mens vi sad der ved det lange spise-
bord og spændt ventede på, hvad det mon var, de havde kaldt os sammen for at fortælle.

Mine tre børn kiggede først vantro på mig. Som om de ikke rigtigt havde forstået svigermors ord. Herefter 
gik nogle sekunder med larmende tavshed, inden ordene pludselig havde sat sig på plads i de små hove-
der, og jublen var øredøvende.

14 dage i Kenya med fokus på safari og besøg på det børnehjem og den skole i Nakuru, som jeg og min 
familie - og i øvrigt også min svigerfamilie - gennem flere år har opbygget et ganske særligt forhold til.
Gennem organisationen New Life Africa International sponsorerer vi således skolegang og måltider for et 
barn, 15-årige Hilda, som ved hjælp af blandt andet vores beskedne bidrag får mulighed for en langt mere 

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

AKTUELT I OMRÅDET
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tålelig tilværelse end de tusinder og atter tusinder af gadebørn, som lever under mere end kummerlige 
forhold i Kenya.

Er det solidarisk og fair at være sponsor for et enkelt barn, når der er så mange børn, der har brug for 
hjælp? Ville det ikke være bedre ”bare” at betale til en stor kasse i en nødhjælpsorganisation?

De spørgsmål har jeg stillet mig selv mange gange, og jeg er nået til den konklusion, at jeg ikke kan redde 
hele verden, men jeg kan gøre en forskel for et andet menneske, som uden min og min families hjælp 
ville have det vanskeligt og formentlig leve på gaden uden mulighed for mad og skolegang. Derfor giver et 
personligt sponsorat mening for mig, men jeg forstår dem, der ser anderledes på det.

Min kone, jeg og vores tre børn på otte, 10 og 13 år har via to-tre årlige breve fra Hilda fået ansigt på det 
barn, vi som familie hjælper. Vi har billeder af hende fra de tre seneste år hængende på køleskabet der-
hjemme. At få ansigt på vores sponsorat gør det lettere for os at tale med børnene om ”projektet”.

Forberedelse
Efter dagen, hvor svigermor og svigerfar ”smed bomben” og fik jublen til at bryde løs blandt ikke mindst de 
yngste, stod den på forberedelse af forskellig art.

Vi skulle alle vaccineres mod forskellige sygdomme, der skulle bestilles malariapiller, og der skulle købes 
gave til vores sponsorbarn, som vi altså nu skulle møde ansigt til ansigt for første gang.
En gave til hendes mor ville vi også have med, og sidst, men ikke mindst, besluttede vi at samle en masse 
brugt tøj, sko, fodboldstøvler, fodbolde og lignende, som stadig er i en forfatning, så det kan gøre gavn på 
børnehjemmet.

Jeg er træner for to fodboldhold i Houlkær IF, og klubbens formand lovede mig at få ryddet op i brugt spiller-
tøj, som vi kunne tage med til skolen og børnehjemmet i Nakuru. Det resulterede i cirka 20-25 spillertrøjer, 
40 par shorts, 50-60 par strømper, 20 regnjakker og 20 lange træningsbukser, og jeg skal hilse at sige, 
at det gav stolte smil på de mange mørke ansigter, da nær ved to hele fodboldhold kunne blive klædt på 
fra top til tå i Houlkær-tøj.

Vi besøgte børnehjemmet flere gange i løbet af vores ophold i Kenya, og en af gangene var der arrangeret 
fodboldkamp med børnene, som naturligvis mødte op i deres nye fodboldtøj. En fantastisk oplevelse.

Kontrasterne
I løbet af de 14 dage, vi var afsted, var vi på safari ad flere omgange flere steder i Kenya. Både morgen 
og aften.

Vi oplevede alt det, man skal og bør på disse ture. Hele pakken. Vi hilste på helt tæt hold på løver, gepar-
der, flodheste, gazeller, sjakaler, hyæner, små aber (som stjal min måbende søns kager fra tallerkenerne), 
store bavianer (hvoraf en stor han gik til angreb på vores safaribil), næsehorn, krokodiller, kæmpebiller og 
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klamme, store edderkopper. Og det var fantastisk. Virkelig.

Det var dog langt fra det, der gjorde størst indtryk på mig. Det gjorde derimod de enorme kontraster, jeg 
mødte i Nakuru, og det ramte mig som en kniv i hjertet, da jeg var på besøg på en losseplads, hvor rigtig 
mange familier har indrettet deres kummerlige hjem blandt madaffald, glas, flasker og alverdens andet 
affald.

Det var ulækkert og ganske forfærdeligt at se, hvordan hele familier ser sig nødsaget til at leve og sove i 
blikskure på gamle, møgbeskidte madrasser og leve af de rester, som skraldevognen læsser af.

Graden af taknemlighed over det danske velfærdssamfund nåede nye højder, og det gjorde et enormt 
indtryk på ikke mindst mine børn at se, hvor skidt nogle mennesker har det - og hvor godt vi selv har det.

Et lille lyspunkt i mørket for de fattige kenyanske familier på netop denne losseplads er, at de hver dag kan 
sende deres mindste børn over på den anden side af vejen, hvor lossepladsens skole via New Life Africa 
International sørger for både undervisning og to daglige måltider mad til de små poder.

Ganske kort fra lossepladsen skriger kontrasterne om kap med den kenyanske vintersol. Her ligger et 
stort, moderne indkøbscenter med supermarked, restauranter og en stribe specialbutikker. Velstand og 
fattigdom side om side på et niveau, som jeg simpelthen ikke var i stand til at forestille sig.

Kenya er et altfavnende land. Det er på en og samme tid smukt og grimt, rigt og fattigt, overvældende og 
forfærdeligt.

Og et besøg værd - det er det med sikkerhed. Ikke kun for at opleve safari og savanne, men også for at blive 
mindet om den rigdom, vi som danskere jævnligt tillader os at brokke os over. En rigdom som de fattigste 
kenyanere formentlig ville give livet for at få blot en flig af.

(rejsen blev afsluttet cirka 14 dage før, corona lukkede store dele af verden ned for rejseaktiviteter)

Lang tids venten på et toilet
Trods masser af politisk velvilje op til kommunalvalget i 2017,er der stadig ikke for alvor kommet 
skred i planerne om et toilet i Granada-skoven – men måske er der nu langt om længe håb for de 
trængende i Houlkær… 

”Selvfølgelig skal der da være et toilet i Granada”.
Sådan lød det omtrent samstemmende fra byrådskandidaterne i panelet, da Initiativgruppen Houlkær for to 
og et halvt år siden inviterede til vælgermøde forud for kommunalvalget i 2017.
Ja, som tilhører fik man vel nærmest dét indtryk, at dét at finde en lille halv million kroner til et toilet i tilknyt-
ning til madpakkehuset og de øvrige friluftsfaciliteter i Granada-skoven blot var ”et greb i lommen” – set i 
den store kommunale sammenhæng.
Status her i forsommeren 2020 er – ikke desto mindre - at der i mellemtiden stort set ingenting er sket.
Skolebørn, dagplejebørn og gymnasieelever må stadig ty til alternative løsninger, hvis de under leg og 
udeundervisning i Granada-skoven pludselig føler trang til at skulle på toilettet.
Og hos Henning Bruun-Schmidt, som på vegne af Initiativgruppen Houlkær har påtaget sig opgaven med 
at indsamle midler til den påtænkte toiletbygning, er tålmodigheden efterhånden ved at være temmelig 
tyndslidt.
- På baggrund af den store politiske velvilje, vi oplevede op til kommunalvalget i 2017, er det da helt klart 
skuffende, at vi nu sandsynligvis må se i øjnene, at det nok heller ikke bliver her i 2020, vi får etableret et 
toilet i Granada-skoven.

Af Kim Juhl Andersen

Billedet lyver ikke: På sådan en solbeskinnet forårsdag er lysningen midt i Granada-skoven i 
sandhed lidt af en naturperle med vandhul, shelters, bålsted og madpakkehus. Helt perfekt 
vil det ifølge Initiativgruppen Houlkær være, hvis de eksisterende friluftsfaciliteter i området 
inden for overskuelig fremtid også bliver suppleret af et toilet med tilhørende feltstation.  

Tip os!

Har du en historie til Houlkær Nyt eller måske en ide til,  

hvem der kan være et emne til ”Houlkær-portrættet”,  

så send meget gerne en mail til: houlkaernyt@gmail.com
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- Byggetilladelsen er på plads, men et egentligt økonomisk tilsagn fra kommunen – det lader stadig vente 
på sig. 
- Og det er ellers en afgørende forudsætning for, at vi kan komme videre i vores bestræbelser på at indhen-
te yderligere ekstern støtte til projektet, påpeger Henning Bruun-Schmidt.

Projekt til 600.000 kroner
Initiativgruppen Houlkær har i samarbejde med Quattro-arkitekter i Viborg udformet et projekt, der omfatter 
to toiletter, hvoraf det ene er specielt indrettet til handicappede.
Projektet omfatter desuden en såkaldt feltstation med tilhørende opbevaringsrum. Her kan folkeskole- og 
gymnasielever efter planen undersøge dyr og planter som en del af naturfags-undervisningen.
Toiletbygningen tænkes – efter aftale med teknik- og miljøafdelingen i Viborg Kommune – placeret tæt på 
det eksisterende madpakkehus i området, og prisen for hele herligheden skønnes at ville løbe op i cirka 
600.000 kroner inklusive tilslutning til el-, vand- og kloaknettet, som alene ventes at ville beløbe sig til 
godt 85.000 kroner.
- Vi har undervejs i processen været på studiebesøg i Silkeborg for at se på en tilsvarende løsning dér. Og 
vi har i øvrigt ved udformningen af projektet lagt vægt på, at toiletbygningen bliver indrettet i robuste og 
renholdningslette materialer. En model, der sikkert også vil kunne bruges andre steder i Viborg Kommune, 
anfører Henning Bruun-Schmidt på vegne af Initiativgruppen Houlkær. 
Ligesom tilfældet var med madpakkehuset i sin tid, er det tanken at opføre den kommende toiletbygning 

med hjælp fra håndværkerlærlinge fra Mercantec, og Houlkærskolen og Viborg Gymnasium og HF har på 
forhånd lovet at stå for tilsynet med – og rengøringen af – de nye toiletfaciliteter.
Initiativgruppen Houlkær er selv som udgangspunkt klar til at bidrage med 50.000 kroner til etableringen 
af den nye toiletbygning.
Derudover har Initiativgruppen indtil videre modtaget tilsagn om eksterne bidrag for i alt 114.000 kroner.
- Og vi mangler således fortsat 436.000 kroner, for at vi kan få regnestykket til at hænge sammen.
- En del af disse penge har vi da stadig en begrundet forventning om, at kommunen vil være behjælpelig 
med at fremskaffe. 
- Men - ærligt talt – så synes vi godt nok, at kommunen har taget sig temmelig god tid til at svare på vore 
henvendelser, konstaterer Henning Bruun-Schmidt. 

Ændrede forudsætninger
Initiativgruppen Houlkær fremsendte senest i en mail af 22. oktober en samlet projektbeskrivelse til borg-
mester Ulrik Wilbek – og fulgte i november op med yderligere en mail.
 ”Måske kunne kommunen nøjes med at give tilsagn om en andel af det resterende - manglende beløb 
for at opføre bygningen i Granada med toiletter og feltstation? Jeg tror, at det vil animere fonde til at se 
vigtigheden og troværdigheden, hvis Viborg Kommune - ifald Initiativgruppen Houlkær skaffede restfinan-
sieringen - ville give tilsagn om fx kr. 300.000?”, skrev Henning Bruun-Schmidt til borgmesteren ved den 
lejlighed. 
Året før forhørte Initiativgruppen Houlkær sig også om kommunens holdning til Granada-toilettet. Det skete 
i en ansøgning dateret 10. november 2018 og sendt til hhv. teknisk udvalg, børne- og ungeudvalget og 
kultur- og fritidsudvalget.
Ifølge formand for kultur- og fritidsudvalget, socialdemokraten Mads Panny, er det den eneste konkrete 
ansøgning, han til dato er blevet præsenteret for i sagen.
- Men dengang fremstod det nærmest for mig, som om Initiativgruppen Houlkær selv havde fremskaffet 
164.000 kroner og så i øvrigt forventede, at kommunen skulle bidrage med de resterende 436.000 kroner.
- Det, synes jeg umiddelbart, lød som en meget lille egenbetaling, mindes Mads Panny.
Viser det sig nu imidlertid, at dét, Initiativgruppen Houlkær i virkeligheden lægger op til, er en fifty-fifty-for-
deling af udgifterne til Granada-toilettet, er fritids- og kulturudvalgsformanden straks betydeligt mere po-
sitivt stemt overfor projektet.
- I bund og grund er det jo et godt projekt, som vil kunne komme mange i Houlkær-området til gode, så 
hvis det reelt kun er halvdelen af etableringsudgifterne, kommunen står til at bidrage med, vil jeg da umid-
delbart mene, at det bør vi nok kunne hjælpe med - på tværs af de forskellige 
forvaltninger i kommunen, vurderer Mads Panny.       

Ikke så ligetil
I kommunens teknik- og miljøforvaltning er det biolog Hanne Døssing Hornum, der sidder med sagen vedr. 
de ønskede toiletfaciliteter i Granada-skoven.
Hun bekræfter, at forvaltningen i efteråret 2019 – via borgmesteren - har modtaget en henvendelse om 
toilettet fra Initiativgruppen Houlkær, men tilføjer samtidig, at ”sagen ikke er så ligetil”.

Det er her i tilknytning til madpakkehuset, den påtænkte 
toiletbygning i Granada-skoven efter planen skal placeres.
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”Toiletter er både dyre at bygge og dyre at drifte, og af disse grunde skal der være et veldokumenteret bredt 
behov og besøgspres, hvis et nyt toilet skal etableres/finansieres.”
”I Viborg Kommune er vi derfor tilbageholdende i forhold til at etablere toiletbygninger, og af samme grund 
kan jeg ikke give et entydigt svar på, hvorvidt kommunen kan bidrage økonomisk”, skriver biologen blandt 
andet i sit svar på Houlkær Nyts forespørgsel i sagen. 
Hanne Døssing Hornum betoner dog i samme åndedrag, at henvendelsen fra Initiativgruppen Houlkær 
”ikke er glemt”, og helt konkret opfordrer hun Initiativgruppen til at samtænke toiletplanerne i Granada-sko-
ven med Houlkærskolens planer om faciliteter til opbevaring af læringsgrej. Et projekt, som kommunens 
klima- og miljøudvalg tidligere har erklæret sig villig til at støtte med 50.000 kroner.
”Vi har netop fra kommunens side foreslået, at man tænker alle behovene i Granada – og hermed også 
toiletbygningen – sammen som et samlet projekt for området og får det støttet af en bredere interesse-
gruppe”.
”På den måde kan kommunen bedre støtte op om det, og det vil antageligt også være lettere for projektet 
at rejse fondsmidler”.
”Viborg Kommune vil gerne deltage og bidrage til en sådan proces”, forsikrer Hanne Døssing Hornum i sit 
skriftlige svar.

En klar åbning
Forelagt udsagnene fra både Mads Panny og Hanne Døssing Hornum er det en væsentligt mere optimistisk 
Henning Bruun-Schmidt, der ser frem til opgaven med at rejse yderligere midler til Granada-toilettet med 
tilhørende felt-faciliteter.
- Det, der især har frustreret os, er jo netop, at vi ikke synes, vi overhovedet har fået nogen reaktioner på 
vores henvendelser til kommunen.
- Derfor er vi naturligvis også parate til at udnytte den åbning, der nu åbenlyst ligger i udmeldingerne fra 
både Mads Panny og kommunens teknik- og miljøforvaltning.
- Vi har i forvejen i Houlkær en årelang tradition for at samarbejde på tværs med inddragelse af blandt andet 
boligselskabet, områdets institutioner og det lokale foreningsliv.
- Så hvis det i øvrigt er dét, der skal til, for at vi kan komme videre med toiletplanerne, så for vores skyld 
hellere end gerne, fastslår en tydeligt opløftet Henning Bruun-Schmidt.  

HOULKÆR-PORTRÆTTET

Lektiecafé  
gjorde forskellen
Som flygtning fra Somalia måtte Jaamac Hassan Hire på Houlkærskolen og i gymnasiet kæmpe en 
hård kamp med det danske sprog. I dag er han som 28-årig uddannet elektroingeniør og forsker på 
Aarhus Universitet i forebyggelse af betonskader.

Af Kim Juhl Andersen

28-årige Jaamac Hassan Hire tilskriver lektiecafeen på Houlkær Bibliotek en stor del 
af æren for, at han i dag er færdiguddannet elektroingeniør og sidder i et laboratorium 
på Aarhus Universitet og forsker i forebyggelse af betonskader. ”Tro på dig selv – og 
vær ikke bange for at søge hjælp”, lyder hans råd til andre tosprogede unge, der i 
uddannelsessystemet må kæmpe for at knække koden til det svære danske sprog. 
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”28-årige Jaamac vil løse billiondyrt byggeproblem med lillebitte sensor”.
Under denne overskrift kunne man i februar på Danmarks Radios hjemmeside læse historien om elektroin-
geniør og erhvervs-ph.d.-studerende Jaamac Hassan Hire, som i et laboratorium på Aarhus Universitet er i 
gang med at udvikle en sensor, der i fremtiden kan være med til at forebygge betonskader i billionklassen.
Projektet er i alt berammet til at strække sig over tre år. 
Halvdelen af Jaamacs løn betales i denne periode af Innovationsfonden, mens den anden halvdel betales 
af Hørsholm-virksomheden Force Technology.
Og formålet med det hele er at finde en metode til at forudsige – og lokalisere – rustskader i de stålrør, der 
holder alverdens betonelementer sammen, for på den måde at tage reparationerne i opløbet, inden motor-
vejsbroer og højhuse styrter sammen med enorme menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge. 
Og hvad har dét så i øvrigt med Houlkær at gøre? vil den opmærksomme Houlkær Nyt-læser sikkert ind-
vende.
Koblingen er, at det er i Houlkær, hele fundamentet til Jaamac Hassan Hires lovende erhvervskarriere er 
blevet lagt. På Houlkærskolen, på Viborg Gymnasium og HF og – ikke mindst – i Dansk Flygtningehjælps 
lektiecafé på Houlkær Bibliotek.

En hård kamp at lære dansk
Længe lå det ikke ligefrem i kortene, at Jaamac som 28-årig skulle sidde i et laboratorium på Aarhus 
Universitet og forske i korrosion i betonelementer.
Efter at han som seks-årig kom til Danmark som flygtning fra borgerkrigen i Somalia, skulle Jaamac først 
tilegne sig det svære danske sprog, og det var i sandhed en hård kamp, mindes han i dag.
- Socialt har jeg egentlig altid følt mig godt tilpas på Houlkærskolen, men undervisningsmæssigt var jeg 
virkelig udfordret indtil et godt stykke op i folkeskoletiden.
- Sprogligt havde jeg en hel del mangler, og der var mange dage, hvor jeg gik hjem fra skole med en 
nederlagsfølelse i kroppen og tænkte: Det her får du aldrig lært. Du er allerede for langt bagud i forhold til 
dine klassekammerater, fortæller Jaamac Hassan Hire. 
Interessen for teknik har han altid haft. I 5. klasse begyndte han eksempelvis at skille cykellygter ad for 
at samle dem på nye måder, men derfra og så til at drømme om en fremtid som elektroingeniør var der 
stadig et stort spring.
- Drømmen var der måske nok, men jeg troede helt ærligt ikke på, at det var realistisk.
- En ting er at lære at tale dansk, så du kan begå dig i dagligdagen. Noget andet er at forstå en matemati-
kopgave, så du kan finde ud af at løse den på den rigtige måde.
- Hvis der bare er ét ord, som du ikke forstår helt til bunds, kommer du let til at gå galt i byen, konstaterer 
Jaamac Hassan Hire.

Lektiecafé gjorde forskellen
Vendepunktet kom, da Jaamac i 7. klasse begyndte at frekventere Dansk Flygtningehjælps lektiecafé på 
Houlkær Bibliotek.
Her kunne Jaamac to gange om ugen få den individuelle støtte, han havde brug for, og de frivillige i lek-
tiecaféen var samtidig gode til at give eleverne ny motivation.

HOULKÆR-PORTRÆTTET HOULKÆR-PORTRÆTTET

Foruden koordinator Tove Uhrbrand, som han i forvejen kendte fra indskolingen på Houlkærskolen, var det 
især Jesper Kidmose og Willem A. H. Asman, Jaamac havde at støtte sig til, når det gjaldt de naturfaglige 
fag. 
- Og hvis jeg måske en gang imellem var en smule opgivende, var de altid hurtige til at bakke mig op og 
sige: Du kan godt!
- Når jeg i dag tænker tilbage, var det nok dét, der for mit vedkommende gjorde hele forskellen.
- Allerede fra 8. klasse begyndte tingene lige så stille at falde på plads, og i gymnasietiden synes jeg 
generelt, det gik rimeligt godt. Selv om der stadig var nogle mangler, som de frivillige i lektiecaféen hjalp 
mig med at få rettet op på.
- Men jeg har godt nok også brugt mange timer på at læse lektier op gennem folkeskole- og gymnasieti-
den, føjer Jaamac Hassan Hire til.

Vær ikke bange for at søge hjælp
Dengang var det ikke altid lige morsomt, men på bagkant kan Jaamac godt se en fordel i, at han op gen-
nem sit uddannelsesforløb har måttet kæmpe så uforholdsmæssigt hårdt for at nå til, hvor han er i dag.
- Jeg er måske nok lidt mere ”sulten” end så mange andre – og klar til at give den en ekstra skalle, hvis 
det er dét, der er behov for.
- Det, tror jeg, er kommet mig til gode på universitetet – og siden også som uddannet elektroingeniør, 
vurderer Jaamac Hassan Hire.
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Skal han på baggrund af sine egne erfaringer give et godt råd til andre unge i Houlkær, som slås med 
hjemmeopgaverne og nuancerne i det danske sprog, er det i første række ”ikke at være bange for at søge 
hjælp”.
- Og så handler det i høj grad også om at tro på sig selv – selv om det måske godt ind imellem kan se en 
smule håbløst ud, føjer Jaamac Hassan Hire til.

En rigtig solstrålehistorie
I den momentant corona-ramte lektiecafé på Houlkær Bibliotek er eksempler som Jaamacs selvsagt med 
til at give fornyet tro på, at indsatsen nytter.
- Blandt alle de mange solstrålehistorier, vi har været vidner til gennem årene, er Jaamacs historie utvivl-
somt en af de allerbedste.
- Man bliver simpelthen bare så glad i låget, når man kan se, at en af vore tidligere elever klarer sig så godt, 
lyder det fra en mærkbart bevæget Tove Uhrbrand.
Som tidligere lærer på Houlkærskolen kan hun tydeligt huske Jaamac fra de første år i indskolingen.
- Allerede dengang var han en utroligt venlig og smilende dreng, men han sagde stort set aldrig noget i 
timerne, mindes hun.
I lektiecaféen på biblioteket var det især Jaamacs store vedholdenhed og målrettethed, der gjorde indtryk.
- Fra han begyndte hos os, og til han fik sin studenterhue, var han på det nærmeste en fast ingrediens.
- Han var der praktisk talt hver eneste gang, og til sidst havde han endda også overskud til at spørge, om 
han kunne hjælpe nogle af de andre elever med noget, husker Tove Uhrbrand, der som over 80-årig stadig 
er aktiv i lektiecaféen, om end hun i dag har overladt koordinatorhvervet til nye – og yngre – kræfter.
I alt er de ti-tolv frivillige, som – når forholdene ellers tillader dét – hjælper to-sprogede elever med at 
gebærde sig gennem det danske uddannelsessystem.
- Men vi kan stadig sagtens bruge flere frivillige lektiehjælpere, bemærker Tove Uhrbrand.

HOULKÆRHALLEN

Mens vi venter på Godot
Marts og april er traditionelt travle måneder i og omkring Houlkærhallen. Indendørssæsonen kører fortsat 
på fulde omdrejninger, samtidig med at udendørsaktiviteterne begynder at starte op efter vinterpausen. 
Således var forventningerne også i år, men virkeligheden er blevet det stik modsatte. 

Uden at gå for meget ind i baggrunden og detaljerne, som vi nok alle er bevidste om, så kan jeg blot kon-
statere, at da Mette Frederiksen en onsdag aften midt i marts befalede Danmark lukket ned, så var det 
også en nedlukning af forenings- og idrætslivet i Houlkær og Houlkærhallen. 

Frem til nu (midt i april) har der været fuldkommen lukket ned for ALLE aktiviteter, og det ser desværre i 
skrivende stund ud til, at foreningslivet og idrætsaktiviteterne forbliver nedlukket her i fase 1 af genåbnin-
gen. Forhåbentlig, når dette nummer af Houlkær Nyt rammer gaden, så er vi vel inde i fase 2 og har en 
afklaring i forhold til foreningsaktiviteterne. 

Uanset hvad så har nedlukningen konsekvenser for foreningslivet og dermed også for Houlkærhallen. 
Rundt regnet 90% af Houlkærhallens omsætning er direkte time til time fakturering af foreningernes og 
institutionernes brug af hallen, så når samtlige aktiviteter pludselig stopper, så forsvinder ca. 90% af 
indtægterne. 

Houlkærhallen lukket for aktiviteter indenfor og udenfor
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Der er selvfølgelig også udgifter, som falder i takt med, at aktiviteterne forsvinder, da der ikke er samme 
forbrug af vand, el og varme, men langt størstedelen af de faste udgifter er fortsat uændret eller kun redu-
ceret. Heldigvis er Houlkærhallen økonomisk sund, så vi kommer igennem det her, uden det får de store 
konsekvenser - udover for kassebeholdningen.

I sidste nummer af Houlkær Nyt brugte jeg det meste af min plads på at beskrive forventningerne om et 
spændende 2020 og ikke mindst udsigten til, at vi endelig i Houlkær har fået politisk opmærksomhed 
omkring misforholdet mellem kapaciteten af vores idrætsfaciliteter og områdets nuværende og fremtidige 
befolkningsstørrelse. 

Siden sidst har den fremtidige udbygning af idrætsfaciliteterne i Houlkær været på dagsordenen i Kultur- 
og Fritidsforvaltningen på de seneste to møder. Først som en ”meddelelse fra formanden”, og senest 
har udvalgsmødet den 23. marts, hvor det blev besluttet, ”at følgende budgetudfordringer på drifts- og 
anlægsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalgets område præsenteres for byrådet på plankonferencen: Ny 
bydel, øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær” (fra Viborg.dk). 

Umiddelbart kunne man få panderynker over formuleringen ”budgetudfordringer”, men i en politisk proces 
som denne er det yderst positivt, at man politisk forholder sig til de udfordringer, som umiddelbart skal 
håndteres, før man kan beslutte et projekt endeligt. Så processen er i gang, og selv om corona-nedluknin-
gen også her også har bremset processen, så kører vi på, og forventningen om, at vi henover sommeren 
kan præsentere et projekt og en proces for ”Idrætscenter Øst”, er ikke mindre nu, end den var til nytår.

/Jens Johansen, fmd. Houlkærhallen

Slet ikke så skidt, at svømmehal 
blev til en ”tør-hal”
Fritids- og kulturudvalgsformand tror fortsat på halbyggeri i Houlkær i 2021 – og i  
Gymnastikforeningen Kvik glæder de sig til snart at få foden inden for i den østlige del af Viborg.   

- I politik handler det ikke altid om, hvordan pølsen er blevet produceret – men måske i højere grad om, 
hvordan den  smager i den sidste ende.
Med de ord ser kultur- og fritidsudvalgsformand Mads Panny i dag tilbage på det temmelig kringlede 
forløb, der i efteråret førte til, at en planlagt svømmehal i Houlkær pludselig i forbindelse med byrådets 
budgetforhandlinger blev forvandlet til en ”tør-hal”, indrettet med bl.a. gymnastikfaciliteter til brug for Gym-
nastikforeningen Kvik.
Den socialdemokratiske udvalgsformand indrømmer gerne, at den politiske proces omkring svømmehal-
len, der blev væk, måske ikke var den kønneste i Viborg Kommunes nyere historie, men når dét så i øvrigt 
er sagt, mener han faktisk, at slutresultatet er endt med at blive en gevinst for lokalområdet.
- Vi snakkede jo vel at mærke ikke om et badeland – men om et 50 meters svømmebassin med koldt vand 
i. Og set i bakspejlet, kan man måske godt sætte spørgsmålstegn ved, hvor stort et løft det reelt ville have 
betydet for Houlkær.

Af Kim Juhl Andersen

Fritids- og kulturudvalgsformand Mads Panny holder tale inden 
starten på Houlkærløbet 2019 – mens det endnu var en svømmehal, 
der var planer om at opføre i Houlkær. Nu går planerne i stedet på at 
udbygge Houlkærhallen med en ekstra ”tør-hal”.
- Og på bundlinjen tror jeg faktisk, det viser sig at være en rigtig god 
beslutning set med Houlkær-øjne, vurderer Mads Panny i dag.

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

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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- Nu tegner der sig derimod et hal-projekt, der i udgangspunktet retter sig bredt mod hele lokalsamfundet 
– lige fra bydelsmødre og diverse andre borgergrupper til institutioner og idrætsudøvere.
- På bundlinjen tror jeg faktisk, det viser sig at være en rigtig god beslutning set med Houlkær-øjne.
- Samtidig med, at der måske også kan være god ræson i, at vi ved at bygge svømmehallen ved Viborg 
Idrætshøjskole nu får samlet alle byens faciliteter for konkurrencesvømmere ét sted, føjer Mads Panny til.

Forsinket af corona-krisen 
I disse corona-tider er det som bekendt ikke nemt at skue ret meget længere end et par dage frem, men 
står det til Mads Panny, er det fortsat realistisk, at en ny hal i Houlkær vil kunne stå klar i løbet af 2021.
- Jeg havde oprindeligt forestillet mig, at vi allerede her inden sommerferien kunne få nedsat en række 
forskellige projektgrupper, der kunne komme med deres input, så vi forhåbentlig kunne stå med et fuldt 
færdigt halprojekt frem mod efterårets budgetforhandlinger i byrådet.
- Nu må vi desværre nok se i øjnene, at den tidsplan kan blive vanskelig at overholde, men personligt har 
jeg da stadig et håb om, at vi i hvert fald kan komme i gang med byggeriet i 2021, siger han.
Viborg Idrætsråd er allerede så småt gået i gang med nærmere at analysere, hvilke faciliteter der mere 
specifikt kan blive behov for i en ny hal 2 i Houlkær.
- Men derudover har vi fra politisk hold udtrykkeligt meldt ud, at vi gerne ser en åben proces, hvor så 
mange interessegrupper som muligt bliver involveret i planlægningen.

- Slutfacit skal gerne blive et projekt, der ikke bare kan løfte idrætten, men hele bydelen – bredt set, poin-
terer en på forhånd fortrøstningsfuld Mads Panny.

Større synlighed i Viborg Øst
Meget er således fortsat i spil, men én ting, der ligger fast, er, at de nye halfaciliteter i Houlkær bl. a. er 
målrettet de omkring 1200 medlemmer i Gymnastikforeningen Kvik.
Kvik-gymnasternes aktiviteter fordeler sig i dag på mange forskellige lokaliteter: Bjergsnæs Idrætseftersko-
le, Viborg Idrætshøjskole og diverse gymnastiksale rundt omkring i Viborg, men Kvik-formand Brian Roed 
lægger på ingen måde skjul på, at nye træningsfaciliteter i Houlkær absolut vil være velkomne.
- Vi kan sagtens bruge flere – og bedre - træningstider, og vi har også en række hold, som det ville kunne 
give god mening at flytte til Houlkær. Hold, som vi på den måde kan gøre lidt større, end der er mulighed 
for i en gymnastiksal.
- Samtidig vil vi som forening gerne være lidt mere synlige i Houlkær/Overlund-området. Ikke mindst med 
tanke på den kraftige byudvikling, som i de kommende år må forventes i det nye Taphede-kvarter.
- Jeg kender ikke på stående fod de præcise tal, men min fornemmelse er, at vi i øjeblikket ikke har specielt 
mange medlemmer i den østlige del af Viborg, bemærker Brian Roed.

Et lokalt kulturcenter
Gymnastikforeningen Kvik er som sådan ikke interesseret i at påtage sig ansvar for driften af en ny hal i 
Houlkær.
- Men vi kunne da måske godt tænke os et klublokale, hvor vi kunne holde møder, kurser og lignende, 
nævner Brian Roed, der som Kvik-formand står i spidsen for en stab på ikke færre end 140 instruktører 
og andre frivillige.
Brian Roed er til daglig skoleinspektør på Nordre Skole og bor selv privat i vestbyen, men med en hustru 
der er ansat som lærer på Houlkærskolen, følger han også løbende med i, hvad der aktuelt rører sig i den 
østlige ende af byen.
- Og for Houlkær som helhed kan det da kun blive en kæmpegevinst med sådan en ny hal, der set med 
mine øjne kan være med til at løfte den nuværende Houlkær-hal til et egentligt lokalt kulturcenter, vurderer 
han.
Brian Roed forsikrer i samme åndedrag eventuelle skeptikere i Houlkær om, at Gymnastikforeningen Kvik 
ikke kommer til at ”springe i målet”. På samme måde som det i efteråret var tilfældet med Viborg Svøm-
meklub, der i 11. time alligevel ikke var parat til at forlægge aktiviteterne til Houlkær.
- Halbestyrelsesformand Jens Johansen og jeg kender jo i forvejen hinanden ganske glimrende fra den 
lokale skoleverden, og vi snakker løbende sammen om de nye muligheder, der nu pludselig tegner sig i 
horisonten. Ligesom vi også holder tæt kontakt til Viborg Idrætsråd i forløbet om den kommende hal 2 i 
Houlkær, bemærker Brian Roed.

HOULKÆRHALLEN
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En del af noget større  
– Houlkær IF har brug for dig!

Covid-19, nedlukning  
og ingen fodbold

Houlkær IF mangler personer, der interesserer sig for fodbold i Houlkær. Har du et barn, der spiller fodbold, 
er det måske DIG, vi står og mangler.

Bestyrelsen i Houlkær IF arbejder for:
• At tilbyde fodbold til alle, der har lyst at spille. Dog en særlig indsats for børn fra 5-12 år
• Sørge for, at der er faciliter og redskaber til at træne og spille fodbold for alle i Houlkær, med særligt 

fokus på børn 5-12 år
• At være en del af et aktivt bydelsliv i Houlkær 

Kunne du tænke dig at gøre en forskel i Houlkær?  Så er dette en oplagt mulighed!
Tænk over det!

Grundet covid-19 aflyser vi foreløbig generalforsamlingen og venter med at melde en ny dato ud, til vi ved 
lidt mere om covid-19-situationens varighed.

Pas på jer selv og hinanden! 
Bestyrelsen i Houlkær IF

Da Danmark blev ramt af Covid-19 og landet lukket ned, blev fodbolden også ramt rundt 
om i klubberne. Dette er også tilfældet i Houlkær, hvor en masse friske fodbolddrenge og 
piger havde glædet sig til ”at komme på græs” efter vinterens indendørssæson. 

Men desværre er Houlkærs fodbolddrenge og piger ikke kommet på græs endnu, da vi 
følger myndighedernes retningslinjer og afventer grønt lys for opstart af sæsonen.

Og det er bestemt ingen hemmelighed, at vi alle glæder os meget til den dag!

Der er uden tvivl en masse af de ellers så aktive fodboldbørn i Houlkær, som har slidt 
græsplænerne hjemme i haverne, og som længes efter at komme til fodboldtræning med 
kammeraterne og være sammen med holdet og trænerne igen.

I mange familier er det sikker andre end blot fodboldbarnet der glæder sig til fodbolden 
starter op igen – for mon ikke der er en del forældre og søskende, som er blevet involve-
ret i boldspillet hjemme i haven. Hvad enten det har været en rask familie-fodboldkamp 
eller måske udførelsen af nogle træningsøvelser, som er blevet delt med holdet online, 
som fx U10s træner Morten har gjort, ja, så er der ingen tvivl om, at alle sikkert glæder 
sig til, at fodboldtræningen bliver ”givet fri”.

MEN MEN MEN – det er VIGTIGT at understrege endnu en gang:
Houlkær IF følger myndighedernes retningslinjer, og det betyder 
INGEN AKTIVITET I HOULKÆR IF, INDTIL MYNDIGHEDERNE GIVER GRØNT LYS 
(gælder både indendørs og udendørs aktiviteter)

Vi glæder os vildt meget til at (forhåbentlig snart) få lov at træne igen - men indtil videre 
må vi væbne os med tålmodighed.

Hilsen Houlkær IF

HOULKÆR IDRÆTSFORENING HOULKÆR IDRÆTSFORENING 
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U11-hold trækker i  
Eastside-trøjer
Smal spillertrup tvinger Houlkær IFs nuværende U10-drengehold til at tage forskud på samarbejdet 
med Overlund GF. ”Det skal nok blive rigtig godt”, lyder det fortrøstningsfuldt fra Houlkær-lejren. 

Der er – heldigvis - en tid efter corona-krisen. Også på fodboldbanen. Og for de kommende U11-fodbold-
spillere i Houlkær IF og Overlund GF kommer den både til at byde på en større fodboldbane, flere medspil-
lere – og et møde med nye holdkammerater.

Traditionelt har holdsamarbejdet mellem de to naboklubber ellers været forbeholdt ungdomsårgangene - 
d.v.s. holdene fra U13 og opefter – men på den nuværende U10-årgang slår samarbejdet allerede igennem 
efter sommerferien, når spillerne for første gang skal prøve kræfter med otte mands-fodbold.
- Vi har i øjeblikket i Houlkær cirka 15 U10-spillere på vidt forskellige niveauer.
- Truppen er generelt kendetegnet ved, at der er et fantastisk stærkt socialt sammenhold på tværs, men 
hvis vi fortsætter alene, må vi samtidig også erkende, at vi vil få utroligt svært ved at matche alle spillere 
optimalt.
- Derfor har vi aftalt med Overlund, at vi på den kommende U11-årgang allerede lader Eastside-samar-
bejdet træde i kraft med virkning fra sommerferien, forklarer Michelle Poulsen, som både er holdleder for 
de nuværende U10-drenge i Houlkær, gift med træner Morten Elkjær Poulsen og bestyrelsesmedlem i 
Houlkær IF.

På den anden side af Randersvej er det Claus Olesen, der som U10-træner og OGF-bestyrelsesmedlem 
har været hovedmanden bag den fremskudte start på Eastside-samarbejdet.
Også han ser med stor forventning frem til den nye fodbold-virkelighed, der venter både spillere og trænere 
i efterårssæsonen. 
- Vi har i øjeblikket i Overlund knap 20 U10-spillere, men det er også for få til, at vi på egen hånd kan stille 
to slagkraftige otte mands-hold på U11-årgangen.  
- Takket være samarbejdet med Houlkær får vi nu i stedet en samlet trup på cirka 35 U11-spillere at råde 
over.
- Det giver os – i hvert fald på papiret - helt perfekte forudsætninger for at kunne tilgodese alle spillere 
bedst muligt, vurderer Claus Olesen. 

Af Kim Juhl Andersen

12 raske fodbolddrenge fra Houlkær IFs nuværende U10-årgang. Efter sommerferien trækker de i den rød- og 
blåstribede Eastside-dragt og slår sig sammen med naboerne i Overlund.

Selv om de fra efterårssæsonen stiller op for Eastside FC, vil de nuværende U10-spillere i Houlkær IF stadig jævn-
ligt have deres gang på de fodboldbaner, hvor de har trådt deres første fodboldstøvler. Her er de ved at gøre sig 
klar til træning sammen med deres to nuværende trænere, Morten Elkjær Poulsen og Clemens Nordentoft.
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Ikke noget eliteprojekt
Den nuværende U10-træner i OGF vil i den forbindelse gerne ”mane til jorden med syvtommersøm”, at det 
kommende Eastside-samarbejde på U11-årgangen er et ”eliteprojekt”, der først og fremmest tager sigte 
på de bedste af spillerne.
- Sådan ved jeg godt, at der måske er nogle, der har opfattet dét, men det er efter min mening skudt helt 
ved siden af.
- Den store fordel ved at gå sammen allerede nu er netop, at vi på den måde får mulighed for at udvikle 
alle spillere lige godt, så de bliver ved med at synes, det er sjovt at gå til fodbold, og så vi forhåbentlig om 
to år kan stå med to stærke 11 mands-hold, der er klar til at spille U13-fodbold.
- På dét punkt er jeg og Morten i Houlkær fuldkommen på linje, og det er også alfa og omega, hvis sam-
arbejdet skal ende med at blive en succes.
- Kemien i trænerteamet skal selvfølgelig være i orden, men så går der forhåbentlig heller ikke ret længe, 
før ”mine” 20 fodbolddrenge i Overlund har fået sig 15 nye venner i Houlkær, mens drengene fra Houlkær 
omvendt har fået sig en hel flok nye kammerater i Overlund.
- Mange af drengene kender jo i forvejen hinanden fra diverse fodboldskoler, indendørsstævner med vide-
re, bemærker Claus Olesen.
De kommende U11-spillere i Eastside FC har i øvrigt allerede et par gange været samlet til fælles hygge-
træning på kunstgræsbanen i Overlund.
- Det skal nok blive rigtig godt, forudser en fortrøstningsfuld Michelle Poulsen fra Houlkær IF.

FRISØR &
WELLNESS
BOOKING 86673630

RANDERSVEJ 66F 8800 VIBORG

Velkommen i vores hyggelige salon for hele familien

AKTUELT I OMRÅDET

Corona-advarsel på tre sprog

Almindelige mennesker skulle under de første uger af corona-krisen være ualmindelig heldige for at kunne 
købe håndsprit til eget brug. Fordi det pludselig blev en mangelvare, som var reserveret sundhedssektoren 
og til brug for kunder i detailbutikker, eller var opkøbt på anden vis (hamstret).
Da håndsprit endelig kom på hylderne igen, var det ofte til en pris tre-fire gange over den normale pris.

Fint nok med det, vi overlever nok, alle os som betalte ublu overpris. Det vigtigste er, at sundhedssektoren 
kan arbejde sikkert for de ansatte og patienterne, og at kunderne kan spritte sig af, så smitten ikke spredes 
via dagligvareindkøb, hvor kunderne i supermarkeder og discount-butikker selv har fat i varerne.

Hos bageren har kunderne ikke selv fat i ret meget. Alligevel har der hos Houlkær Bageri været stillet 
håndsprit frem fra første færd.

Ud over en dansk tekst med opfordring om at bruge håndspritten er der også to andre skilte, som opfordrer 
til det samme – på somali og arabisk. Også det med at holde afstand til andre.

- Vi fik hurtigt en fornemmelse af, at nogle befolkningsgrupper i lokalområdet nok ikke var så velorienteret 
om corona-smittens betydning, så nogle af de ansatte fik skrevet beskeden i butikken på de sprog, som er 
mest fremherskende, siger bagermester Kaj Antonsen.

Der er også asiatiske befolkningsgrupper i Houlkær-området, men ifølge de ansatte hos Houlkær-bageren 
er de mere opdateret på, hvad corona-virussen betyder, og hvordan man skal forholde sig.

Af Louis Schmidt-Lund

Efter at være formanet om at holde afstand uden for, 
bliver kunderne mødt med en lille stander med hånd-
sprit midt i Houlkær-bagerens butiksområde - med en 
opfordring til at bruge håndspritten.

Men ikke nok med det – den samme  
opfordring kan læses på både arabisk og 
somali af hensyn til netop disse befolknings- 
grupper i Houlkær-området.
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Åben Houlkær udskydes til 2021

Affaldsindsamling udskydes
Affaldsindsamlingen 2020 rykkes fra søndag d. 26. april til lørdag d. 19. september.  
Denne lørdag samler hele verden affald i anledning af World Cleanup Day – og nu får dagen  
altså også opbakning fra Affaldsindsamlingen!

Initiativgruppen Houlkær har valgt at flytte Åben Houlkær til sommeren 2021.

Mange af områdets aktører deltog i marts måneds opstartsmøde, og der var bred enighed om at ville 
arrangere en sommerfest for alle beboere i Houlkær. Desværre kom corona på tværs af planerne. 

- Vi ser os nødsaget til at vente med Åben Houlkær til næste år, da mange andre aflyste arrangementer 
er flyttet til juni, og vi ville skulle konkurrere om folks tid, siger Anette Smidt, medlem af Initiativgruppen 
Houlkær. 
- Vi håber dog på en bred deltagelse, når vi indkalder til hygge og samvær til næste sommer, tilføjer hun.

Det er selvfølgelig en fantastisk idé alligevel at komme ud i det gode vejr og samle affald – selvom vi må 
udsætte den officielle Affaldsindsamlingen med flokke af indsamlere til efteråret. Derfor opfordres alle 
familier og husstande til at komme ud at samle affald i foråret – grib blot et par handsker og et par klare 
affaldssække, og så er I klar.

Der er oprettet en gruppe ”Danmark samler affald” på Facebook, hvor alle kan dele billeder, historier, sjove 
fund o.s.v. Her kan vi mødes om at samle affald, nu hvor vi ikke kan mødes i virkeligheden!

Alle kan registrere sine fund på affaldsindsamlingen.dk – på den måde bliver jeres indsats en del af det 
samlede resultat for 2020. I kan indtaste følgende: Antal kilo affald, antal dåser med pant, antal dåser 
uden pant og antal stykker plastik – derudover kan I skrive, hvis I har fundet noget sjovt eller mærkeligt! 

I kan indtaste så mange gange I vil – blot der er tale om nyt affald.

Så tag familien med en tur ud langs alle vores stier i området. Gør det til en konkurrence om, hvem der kan 
samle mest affald - og så ses vi forhåbentlig til efteråret.

Af Ole Nørgaard Pedersen, Initiativgruppen Houlkær

Der var stor tilslutning til bydelsmødrenes 
ordinære generalforsamling  

i Aktivitetshuset den 25. februar

Herefter består bestyrelsen af følgende:
Diana Masud (formand)

Isho Hasan (næstformand)
Bodil Aagaard
Fatima Hasan

Lotte Brodersen
Rania Ta

Seynab Handulle
Mays Albuch (suppleant)

Anne-Charlotte Agerbo Eriksen (ekstern kasserer)
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Nye ansigter fra  
Boligselskabernes  
Fællessekretariat
Sofie Fiil Hjorth 
Jeg er 39 år og bor her i Viborg sammen med min mand og fire børn. 
Jeg har tidligere arbejdet i godt 6 år som psykolog i Familiecenter 
Viborg. Jeg er lige blevet ansat her den 1. marts og glæder mig rigtig 
meget til at komme i gang med at lære jer at kende og få nogle gode 
relationer med jer i Houlkær. Jeg er ansat til primært at have fokus på 
familier og naboskab. 

Louise Romby Ambrosen
Jeg er 34 år og bor her i Viborg med min mand og tre børn. Jeg er 
uddannet pædagog og cand.mag. fra Aarhus Universitet. Jeg har tid-
ligere arbejdet som pædagog inden for specialområdet. Jeg har været 
ansat i Fællessekretariatet siden december. Jeg er ansat til primært at 
have fokus på børn og unge, hvilket jeg glæder mig meget over. 

Vi er begge tilknyttet Houlkær, og vi ser meget frem til at bruge en del af vores tid oppe i jeres dejlige 
område og blive en del af jeres lokalområde. 
Vi har et stort ønske om at få styrket vores allerede eksisterende samarbejdsflader, men også at få skabt 
nogle nye. 

I denne tid, hvor vi ikke har kunnet mødes fysisk, har vores nuværende aktiviteter og de nye tiltag, som vi 
var i fuld gang med at planlægge, været sat på standby eller udsat. Vi måtte hurtigt sadle om og prøve at 
nytænke, hvordan vi kan være sammen, men hver for sig. 
Det har medført, at vi blandt andet har afholdt onlinebanko hver tirsdag aften sammen med nogle friske 
unge, som vi kender fra vores mødested BUM (Børn og Unges Mødested). Normalvis mødes vi i BUM hver 
tirsdag aften. 
Louise nåede lige at starte et fritidsmødested op for en gruppe børn fra 4.-5. klasse, inden Danmark luk-
kede ned. Hun glæder sig til at kunne starte ordentligt op igen.

Sofie arbejder på at opstarte et mor-barn forløb for kvinder på barsel, hvilket der vil blive informeret mere 
om, når vi kender mere til den kommende udvikling af landets genåbning. Derudover vil Sofie have en 
ugentlig træffetid, hvor det vil være muligt at komme forbi og få en kop kaffe og en snak. 

De fleste af vores aktiviteter kommer til at foregå i vores nye lokale på Houlkærvej 28 – vi kalder den 
”28’eren”. Det er et kælderlokale, vi har lånt, som vi er ved at istandsætte og gøre klar til, at der skal 
summe af liv. 
Vi glæder os til at lære endnu flere at kende, og til at vi alle får en mere normal hverdag igen.  

I er velkommen til at kontakte os: 
Louise Romby Ambrosen 
61940542, lra@fs-viborg.dk

Sofie Fiil Hjorth
20886820, sfh@fs-viborg.dk 
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Februar-storme  
satte sit mærke

De ansatte hos Park & Vej har i de sene vinter-måneder og begyndelsen af foråret været flittige til at tynde 
ud i træer og anden bevoksning langs veje og stier i Houlkær-området.

I februar kom der dog ekstra hjælp fra naturens side. Efter et usædvanlig regnfyldt efterår og en tilsvarende 
våd vinter blev der i netop den måned sat ekstra turbo på blæsten. Flere storme med vindstød af orkan-
styrke betød, at det var lige en tand for meget for mange træer. Måske fordi opblødt jord ikke holder så 
godt fat om trærødder som tør eller frosthård jord, nogle træer nok også hjulpet til fald på grund af ælde.

Et af resultaterne blev, at et træ i bevoksningen mellem Houlkærvej og parkeringspladsen ved Houlkær-
centret en februar-nat opgav ævred og lagde sig på tværs af vejen på p-pladsen tæt ved medieskolerne.
Det blev dog hurtigt fjernet, så Houlkærcentrets butikker uhindret kunne få de daglige forsyninger.

Af Louis Schmidt-Lund

AKTUELT I OMRÅDET
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Houlkær Bibliotek  
holder sommerferie

Måske bogbyttedag

Der er ingen betjening i juli måned, men der er adgang til biblioteket i tre af de fire uger.
Der er lukket helt for adgang en uge i juli, da der skal olieres gulve. På grund af corona-krisen er det ikke 
lykkedes at finde et eksakt tidspunkt inden deadline. Se opslag på biblioteket og på viborgbib.dk

Der afholdes måske Bogbyttedag på Houlkær Bibliotek lørdag d. 19. sept. kl. 10-12.
Det afhænger af covid-19 situationen. Se opslag på biblioteket i august.
Vi modtager ikke bøger fra Lademanns Forlag, Bogklubben Union og kasserede biblioteksbøger.
HUSK: Man kan aflevere bøger, film og musik hele året.

God sommer!

HOULKÆR BIBLIOTEKHOULKÆR BIBLIOTEK

Brætspil giver os  
noget at mødes om
Nogle af de bedste minder fra min barndom er lange sommeraftner med brætspil på terrassen. 
Da jeg flyttede til Aarhus for at studere, gik der da heller ikke lang tid, før jeg var fast inventar i et lo-
kalt spilfællesskab. Her mødte jeg ikke blot min nuværende vennegruppe, men også min kæreste. For 
brætspil er en fantastisk måde at møde nye mennesker på og giver os mulighed for at lære hinanden at 
kende på en uformel måde. De giver os ganske enkelt noget at mødes om.

Trods min erfaring på området har jeg dog aldrig brudt mig om brætspil, der er for komplicerede. Jeg 
foretrækker de spil, der giver mulighed for hyggelig samtale undervejs, og som godt kan tåle, at man 
rejser sig og laver en kop kaffe mere. Hvis du har det på samme måde, så vil du sikkert elske disse 
ukomplicerede brætspil, som ikke blot er sjove, men også hurtige at lære for både børn og voksne:

DiXit: Tankelæsning i et finurligt billedunivers,  
fra 8 år, 3-6 spillere
DiXit er et af mine absolutte yndlingsspil, for hverken paratviden, strategiske evner eller hurtige beslut-
ninger kan hjælpe dig med at vinde. Der handler udelukkende om associationer. Det bedste ved DiXit er 
de fantasifulde illustrationer, som er enhver eventyrbog værdig. Det næstbedste er følelsen af triumf, når 
du narrer dine venner med en tvetydig beskrivelse, så de umuligt kan gætte, hvilket billedkort der er dit. 
Jo bedre du kender dine modstandere, desto bedre stillet vil du være i dette spil.

42
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Carcassonne: Byg det bedste landskab før dine venner,  
fra 7 år, 2-5 spillere
Min veninde og jeg spiller ofte Carcassonne, mens vi drikker kaffe, for det er alletiders hyggespil. Man 
skraber point sammen ved at bygge et netværk af veje og byer ud af landskabsbrikker. Samtidig skal 
man placere sine små træmænd der, hvor de gør mest gavn. Men modstanderen kan hurtigt forpurre 
ens byggeplaner, så det gælder om at have en strategi i baghånden.

Sequence: 5 på stribe med spillekort, fra 7 år, 2-12 spillere
Det kræver både strategisk sans og held for at vinde i Sequence, hvor det gælder om at være det første 
hold til at få to rækker med 5 jetoner. Udfordringen? I må ikke diskutere strategi undervejs.
Mens I bygger jeres egne rækker, skal I forhindre modstanderholdet i at bygge sine, og det er absolut det 
sjoveste ved spillet. Hvis der er mindre børn i hjemmet, kan Sequence for kids være løsningen. Her er de 
klassiske spillekort byttet ud med sjove dyretegninger, og det gælder om at få fire på stribe.

Hvis du er blevet nysgerrig på brætspillenes verden, så husk, at Viborg Bibliotekernes ferieaktiviteter 
ofte byder på brætspilscaféer, hvor du og dine venner kan komme forbi og prøve alverdens spil. Hvem 
ved - måske møder du også nye venner undervejs. Følg med i vores program på viborgbib.dk.

Du kan også låne brætspil med hjem fra balkonen på Hovedbiblioteket i Viborg eller på viborgbib.dk, 
hvor du kan bestille dem til afhentning på dit lokale bibliotek. Lånetiden er 14 dage med mulighed for 
forlængelse.

Rigtig god fornøjelse!
Sofie Berggreen 
Houlkær Bibliotek

Nyt fra Houlkærskolen

Vi havde alle glædet os til foråret, hvor mange spændende ople-
velser lå og ventede på os. Det er skolernes favorittid. Masser af 
spændende ture ud af huset, lejrskole og anden undervisning.

Men sådan skulle det desværre ikke blive i år.

Skolen har stået tom i 4 uger i skrivende stund (17. april). Mange 
familier har været under et gevaldigt pres med hjemmeundervis-
ning, hjemmearbejde m.m, selv om vi fra skolens side har prøvet at 
understøtte så meget som muligt. Og selvfølgelig er der stor forskel 
på, hvad den enkelte elev/familie har kunnet magte.

Det positive er, at vi nok skal få indhentet alt det faglige, 
der er blevet forsømt.

I skrivende stund er vi lige startet op med nødundervisning af eleverne fra 0. – 5. klasse på skolen. Der 
er tale om et nød-setup. Vi skal have dobbeltbemanding på alle klasser, så vi kan dele eleverne i mindre 
grupper, så der kan være to meter mellem siddepladserne. 
Vi skal have så meget undervisning som muligt udendørs, og derfor er der udarbejdet spændende nye 
undervisningsmaterialer til brug i vores skønne omliggende natur. 
Og selvfølgelig skal vi have særlig meget fokus på hygiejne – i en lang periode!

Der er blevet arbejdet på højtryk med indretning, personaleoptimering, ekstra rengøring og informations-
materiale til forældrene. 
Vi har alle haft lidt ondt i maven af spænding.  Hvordan får man egentlig 440 elever startet op igen på 
samme tid og med nye regler?

Det gik rigtig fint
Alle elever fik anvist et klasselokale, de skulle møde ind til. Her skulle de så gå ind af havedøren, og indenfor 
stod en lærer med en spritflaske, så alle fik sprittet hænder. Dagen er så gået med at lære at vaske hænder 
rigtigt, for fremover skal alle elever vaske hænder hver anden time.
Aldrig har vores elever været så rene som nu 
Jeg er virkelig imponeret over, hvor fantastisk vores elever har klaret at komme tilbage til denne nye hverdag. 

HOULKÆRSKOLEN

Af skoleleder Pernille Lilliedahl
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Det, vi også ved, er, at vores 9.klasser IKKE skal til prøve i år. Det er meget ærgerligt, for rigtig mange elever 
har set frem til denne afsluttende prøve.
Mit håb er nu, at vi får lov til at sige ordentligt farvel til dem alle.  

Vi har igen i år været så heldige, at vi får elever nok til tre børnehaveklasser. De kommende elever har 
allerede været på besøg med deres førskolegrupper flere gange, men også her vil vores arbejde med 
overgangen fra børnehus til skole blive anderledes. Mange af de tiltag, vi plejer at have, vil i dette forår blive 
aflyst eller udskudt, da vi jo ikke må samles så mange. 

Vi håber dog, at vi når at holde prøveskoledag, og at de kan opleve en eftermiddag i vores sfo. Alt sammen 
for at give dem den bedste og mest trygge start på Houlkærskolen. 
Der er mange ting, vi ikke har svar på i øjeblikket. 
Det, vi ved, er, at alt nok skal blive godt igen.

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag d. 26. 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. 10. 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! 
Pernille Lilliedahl

Houlkærskolen - en mandag 
midt i corona-tiden
Det er ualmindeligt nemt at komme til at parkere på den lille parkeringsplads ved flagstangen, faktisk kan 
jeg kun se sekretær Lottes bil på p-pladsen.

Døren ind til glasgangen er låst, og et skilt fortæller, at ”Houlkærskolen er lukket”, og at man skal henvende 
sig, hvis der er brug for nødpasning. At tænke sig, SKOLEN ER LUKKET! 

Efter at have fumlet mig frem til at få låst døren op møder mit blik stakken af papkasser med varer fra 
forskellige leverandører, faktisk de samme kasser, som også stod der, da jeg sidst var på skolen for næsten 
2 uger siden. 

I forgangen ved Myretuen, hvor der normalt er en livlig summen af glade børnestemmer, er der nu fuld-
stændig stille. Dog hører jeg en radio spille fra pedellens kontor / værksted. Det er Ole pedel, der benytter 
lejligheden til at få malet væggene i rummet. Han flytter rundt på skriveborde, stole, værktøj og alt muligt 
andet og maler de brune vægge i en ny, lys og venlig farve. Vi snakker lidt sammen - på afstand - og er 
enige om, at vi må få det bedste ud af denne særlige situation.

Jeg låser mig ind på biblioteket, og det første, der møder mit blik her, er de mange kasser, tønder og 
spande fyldt med batterier, som Houlkærskolens børn så flittigt bidrog med til batteriindsamlingen GEN-
ANVENNER. Heldigvis fortsætter denne indsamling efter corona-krisen .

Tip os!

Har du en historie til Houlkær Nyt eller måske en ide til,  

hvem der kan være et emne til ”Houlkær-portrættet”,  

så send meget gerne en mail til: houlkaernyt@gmail.com
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Mit formål med besøget på Houlkærskolen er at fodre vores fisk på biblioteket. Jeg tjekker på listen og kan 
se, at Thomas pedel sidst har fodret fiskene for tre dage siden, så jeg giver dem mad som supplement til 
den ”feriepille”, der allerede ligger i bunden af akvariet. 

Jeg går lidt rundt mellem hylderne på det stille bibliotek for at finde flere bøger til min hjemmelæsning, og 
jeg får nærmest et chok, da Ronny (vores it-mand) pludselig dukker op bag sin skærm og siger ”Hej Bente”. 

Ronny er på skolen for at udlevere en pc til en af eleverne i udskolingen, som nu må have sin egen pc for 
at kunne følge fjernundervisningen. 

Efter mit nok korteste ophold på Houlkærskolen nogensinde låser jeg mig ud igen og husker at spritte mine 
hænder af, så snart jeg sidder i min bil igen . 

Vi glæder os alle til at vende tilbage til normale tilstande, og vi er i skivende stund meget spændt på, hvor-
når og hvordan Mette - statsminister vil lukke samfundet og dermed skolen op igen. 

Skolebibliotekar Bente Bach

HOULKÆRSKOLEN KLUMME

Er I kreative  
sammen?

Da jeg i sin tid planlagde, hvad denne klumme skulle handle om, 
havde jeg ikke den fjerneste ide om, hvor aktuel den ville vise 
sig at blive. Det var i tiden, før institutioner, skoler og fritidstilbud 
lukkede ned, og vi fik masser af tid sammen med vores børn.

Der er nemlig noget, jeg har gået og tænkt over gennem læn-
gere tid - særligt i min undervisning i de praktisk/musiske fag.

Hvor er børnenes praktiske og håndværksmæssige færdigheder blevet af?

Med færdigheder mener jeg helt enkle ting som at kunne træde en nål og binde en knude i enden af 
sytråden eller at slå et søm i og save lige efter en streg. Der er mange børn, der slet ikke har prøvet det. 
Der er også mange, der ikke aner, hvordan man for eksempel behandler en pensel eller opbevarer maling, 
så det ikke tørrer?

Tiden, hvor man fulgte i fars fodspor og lærte ”at makke”, er forsvundet. Og hvor mange laver egentlig 
håndarbejde som syning eller hækling længere derhjemme? 

Jeg kan selv huske, hvordan min mor lærte mig at strikke i sofaen, mens vi så ”Det lille hus på prærien”. 
Fornemmelsen af at mestre noget og stoltheden af selv at kunne fremstille et produkt. De første mester-
værker var ganske vist ikke noget at prale af, men min mor var tålmodig, og langsomt fik jeg mere og mere 
styr på teknikkerne, så jeg selv kunne. Det var en form for mesterlære, kan man vel sige.

I dag er disse aktiviteter de fleste steder overladt til skolen eller institutionen. Det er her, barnet tilbringer 
det meste af dagen, så det er en naturlig følge af vores institutionaliserede hverdag. Og det er der for så 
vidt heller ikke noget galt i. Der er jo indlagt kreative læringsaktiviteter i børnehaven og i sfo og klub, og i 
skolen har vi mange praktisk/musiske fag. 

Desværre er der ofte kun en enkelt voksen til en hel klasse, så en til en-undervisningen eller ”mesterlæren” 
har trange kår. Derfor får børnene ikke altid lært de helt grundlæggende færdigheder.

Af Berit Pold

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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Jeg taler ikke for, at vi skal tilbage til de ”gode gamle dage”, hvor man var hjemme hos mor og havde mas-
ser af voksentid, men det ville være en god ting at finde tid til også at være kreative sammen derhjemme 
ind imellem.

Vi har brug for kreative og problemløsende børn i vores samfund, og det udvikles gennem disse aktiviteter. 
Når man skal bygge noget eller kreere et design, skal man bruge sin fantasi og gerne eksperimentere 
med forskellige materialer, inden man når frem til det endelige resultat. Man skal prøve sig frem og tænke 
forskellige løsninger på problematikker, og netop disse færdigheder er noget, man skal øve; det kommer 
ikke bare automatisk.

Derfor er jeg heller ikke glad for alle de ”Gør det selv-kits”, der dukker op allevegne. Det er nemt, for så har 
man det hele på en gang. Desværre er alle valg af materialer gjort på forhånd, og man har tænkt løsningen 
for den, der skal lave det, så selvstændig kreativitet og problemløsning forsvinder. 

I stedet skal der makkes og opfindes, så man lærer af sine fejl og prøver forskellige materialers egenskaber 
af. 

Jeg håber, at mine overvejelser giver stof til eftertanke hjemme hos jer, så vi får flere børn, der allerede 
har nogle håndværksmæssige færdigheder, når de skal i gang med de praktisk/musiske fag her i skolen. 

Overvej lige hvor i jeres hjem, der er plads til at opfinde eller kreere - hvor må man svine lidt? Og hvad er 
der af materialer, man kan bygge af eller klippe i? 

Så er det vel bare at gå i gang!

Fakta: 
Navn: Berit Pold Kallestrup Nielsen, 51 år

Indehaver af: GRO - læring i praksis, pædagogisk konsulentvirksomhed

Ansat som: Lærer på Houlkærskolen

Uddannelse: lærer, pædagog, leder, coach

Baggrund: blogskribent, foredragsholder

 Har fem teenagere i huset

 Har arbejdet i både daginstitutioner og skole

 Er tidligere rådgivende konsulent i Foreningen Gifted Children

HOULKÆR KIRKE

Nyt fra Houlkær Kirke
Corona-tid
I skrivende stund er kirken aflåst, og uge for uge har vi streget ud i kalenderen. Vi er gået glip af kirke-
musikfestivalen, forårsmarkedet og en mængde andre ting, som vi havde glædet os til dette forår. Sådan 
blev det.
Og siden situationen i forhold til en genåbning af kirken i skrivende stund (17. april) er uklar, så er det 
svært at melde noget ud om fremtiden. Derfor er alt det, vi nævner her i bladet for den kommende tid også 
skrevet med det forbehold, at vi jo ikke ved, hvad der er i vente. 
Vi bringer en gudstjenesteliste, da vi håber, det snart bliver muligt med gudstjenester under en eller anden 
form. 
Så hold jer orienterede på kirkens hjemmeside og på kirkens Facebook-side!

Babysalmesang, spaghettigudstjenester, kælderhygge, 
korsang, studiekreds, nørkleklub, Åben Familie...
Vi savner jer alle sammen!
Men vi kan ikke sige noget om, hvornår vi kan mødes igen. Når det igen bliver muligt, så vil I høre fra os!

Vi er her endnu!
Indtil videre er vi dog kun et telefonopkald væk!
Kirkekontoret passes hjemmefra af kirkens kordegn, så kontakt ham på telefonen, hvis I har brug for hjælp. 
Har du brug for en samtale med en præst – eller for at komme til alters – så kontakt én af præsterne. Så 
laver vi en aftale sammen om, hvordan vi kan gøre det på en forsvarlig og tryg måde. 
Dåb og vielse kan fortsat ske under særlige forhold med få deltagere efter aftale med præsten.
Begravelser sker fortsat med særlige restriktioner og med begrænset deltagerantal.

Men meget kan jo ændre sig i løbet af en måned!

51
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HOULKÆR KIRKE

Konfirmationerne 2020
Konfirmationerne i maj måtte udsættes til juni og afholdes i stedet på følgende tidspunkter:

Lørdag d. 13. juni kl. 9.30  konfirmeres 7. a fra Houlkærskolen
Lørdag d. 13. juni kl. 11.00  konfirmeres 7. d fra Houlkærskolen
Lørdag d. 13. juni kl. 13.00  konfirmeres special-klassen fra Nordre Skole
Søndag d. 14. juni kl. 9.30  konfirmeres 7. b fra Houlkærskolen
Søndag d. 14. juni kl. 11.00  konfirmeres 7. c fra Houlkærskolen

Indsamling
Uden forårsmarked ingen midler til at støtte med! 
Denne sommer er det planen, at en gruppe familier fra 
Houlkær tilbydes en tur på sommerlejr. 
Lejren er arrangeret af Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg. 
Hvis du har lyst og mulighed for at støtte projektet, så vil 
vi være meget taknemlige!
Mobilepay til kirken på 66080 med teksten ”sommerlejr”

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen!
Når det en gang bliver muligt igen at mødes, så håber vi at kunne lave en festlig genåbningsdag for at 
markere, at vi er i gang igen. 
Det hører I mere om, når vi når dertil!

Pas godt på jer selv og hinanden!
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ARRANGEMENTER
Her er alt, hvad vi i øjeblikket regner med at kunne gennemføre i tiden frem til efteråret:

TIRSDAG D. 9. JUNI KL. 17.00
ORIENTERINGSMØDE
Houlkær Menighedsråd minder om, at der den 9. juni afholdes orienteringsmøde om valg til menighedsråd. 
Ved mødet redegøres for kirkens økonomi og kirkens arbejde lokalt i Houlkær Sogn. Kirken ledes af et råd 
bestående af kirkens præster og otte lægfolk, der vælges for en to års periode. 
Menighedsrådet har ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for kirkens funktionærer. Orienterings-
mødet er meget vigtigt i den demokratiske proces. 
Vi håber derfor, at mange interesserede møder frem.

FREDAG D. 28. AUGUST KL. 13.30
SOGNEUDFLUGT 
Vi venter lidt med at planlægge turen i detaljer. Men sæt et forsigtigt kryds ved datoen. Forløbet bliver, som 
det plejer. Vi kører med bus til et hyggeligt sted, hvor vi drikker kaffe og slutter dagen af med middag i 
sognelokalet. 

KONFIRMANDINDSKRIVNINGER
Indskrivningerne til konfirmation 2021 sker, som det plejer i forbindelse med en gudstjeneste. 
A-klassen indbydes til indskrivning søndag d. 30. august kl. 10.30
B-klassen og C-klassen indbydes til indskrivning søndag d. 6. september kl. 10.30
Alle børnene vil modtage en indbydelse gennem Aula, så snart det nye skoleår er i gang.

LØRDAG D. 5. SEPTEMBER KL. 10.30 
DÅBSJUBILÆUM
På denne dag håber vi at kunne indbyde alle dåbsbørn her fra Houlkær 
Kirke fra de sidste fem år til en jubilæumsfejring. Der bliver børneguds-
tjeneste med kirketeater, fællesspisning og fejring af dåbsjubilarerne.

TIRSDAG D. 15. SEPTEMBER KL. 17.00 
VALGFORSAMLING
I år er der valg til menighedsrådet. Og der er trådt en ny valglov i 
kraft. Som noget nyt afholdes valget til menighedsrådet på valg-
forsamlingen. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. 
Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der 
gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. 
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menigheds-
rådet.
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Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med 
kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg.
Vi håber, at mange vil komme og være med til at støtte op om det kirkelige arbejde her i sognet!

KONCERTER

ONSDAG D. 10. JUNI 2020, KL. 19:30
SOMMERKONCERT MED KORSANG OG FÆLLESSANG 
Vi byder sommeren velkommen!  Houlkær Kirkes Pigekor 
og Voksenkor synger selv og synger for på de smukke, lyse 
sommersange og -salmer.

ONSDAG D. 19. AUGUST, KL. 19:30
SENSOMMERKONCERT
Dørge – Becker - Mygind
... også kaldet ”New Jungle Trio” fordi de alle spiller i Pierre 
Dørges New Jungle Orchestra, som i 40 år har turneret ver-
den rundt. Fra Australien over Bali til Japan, Kina, Sydafrika, 
Ghana, De vestindiske øer, Brasilien, Mexico, USA.
Trioen har en speciel evne til at kommunikere med publikum 
– at skabe nærvær. Lige fra store festivalscener, jazzklubber, 
intime koncertsale og i de seneste år i kirkerum.
Ved koncerten fornemmer man denne meditative og intense stemning – musikerne, publikum og rummet.
En rejse i musik fra Carl Nielsen gennem kinesiske æsker til sommer ved Vesterhavet.
Pierre Dørge: guitar og konkylie
Irene Becker: keyboard og flygel
Jakob Mygind: saxofoner

SYNG SAMMEN – SAMMEN!
Det er dejligt at synge sammen med andre. Mange af os har haft glæde af fællessangen – hver for sig – 
gennem corona-krisen. Men til daglig, og når vi må mødes igen, er der faktisk også rig mulighed for at 
synge sammen: I kirkens kor! 
Houlkær Kirkes Pigekor er for piger fra 6. klasse – 3. g. Her er der mulighed for at lære andre søde piger 
at kende, synge sammen og få løn for at synge til gudstjenester i kirken.
Houlkær Kirkes Voksenkor er for alle - voksne- der har lyst til at være med i et musikalsk fællesskab. 
Er det noget for dig, kan du melde dig til et af korene ved at skrive til organisterne: Maja Simonsen, orga-
nist@houlkaerkirke.dk (pigekor) eller Uffe Munkgaard, U.munkgaard@gmail.com (voksenkor).

HOULKÆR KIRKE
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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

BABYSALMESANG
Babysalmesang er for babyer fra ca. to til ca. ni 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 sommerferien. Vi slutter torsdag d. 18. juni og starter igen efter sommer-
ferien torsdag d. 20. august

MUSIKALSK LEGESTUE
Finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.30 til 10.30 i lige uger. Vi synger både nye og gamle sange 
og salmer for og med hinanden, lytter til musik, blæser bobler, rasler med æg og danser. Det er en måde 
at bringe den yngste og den ældste generation sammen på en fornøjelig måde. Det koster ikke noget at 
deltage, 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, kan du kontakte sognemedhjælper Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 
eller hanne@houlkaerkirke.dk.

KÆLDERHYGGE
Er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes en tirsdag en gang om måneden i kirkens kælder fra kl. 
17.00 til kl. 18.30. Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske finder vi 
tid til at være lidt kreative. Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnat-sang. 
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Vi mødes tirsdag d. 28. maj, hvorefter vi holder sommerferie. 
Vi mødes igen tirsdag d. 25. august. Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 
42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
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ÅBEN FAMILIE
Åben Familie er stedet, hvor seniorer kan dele et måltid mad med hinanden og hygge sig med lidt under-
holdning over kaffen.  Underholdningen kan være sang og musik, oplæsning, quiz, billeder fra den store 
verden o.s.v. Det koster 30 kr. at deltage
Vi mødes fredage i ulige uger kl. 12.30 til ca. 15.30. 
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 nysger-
righed. 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.

HOULKÆR KIRKE

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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17. maj 10.30 Højmesse – 5. s. e. påske Kristine Jersin
21. maj 10.30 Højmesse – Kristi himmelfartsdag Lotte Martin Jensen
24. maj 10.30 Højmesse – 6. s. e. påske Kristine Jersin
31. maj 10.30 Højmesse – Pinsedag Lotte Martin Jensen

1. juni 10.30 Højmesse – 2. pinsedag Kristine Jersin
7. juni 10.30 Højmesse – Trinitatis Kristine Jersin
13. juni   9.30 Konfirmation Houlkærskolen 7A Lotte Martin Jensen
13. juni 11.00 Konfirmation Houlkærskolen 7D Lotte Martin Jensen
14. juni   9.30 Konfirmation Houlkærskolen 7B Kristine Jersin
14. juni 11.00 Konfirmation Houlkærskolen 7C Kristine Jersin
21. juni 10.30 Højmesse – 2. s. e. Trinitatis Lotte Martin Jensen
28. juni 10.30 Højmesse – 3. s. e. Trinitatis Lotte Martin Jensen

  5. juli 10.30 Højmesse – 4. s. e. Trinitatis Lotte Martin Jensen
12. juli 10.30 Højmesse – 5. s. e. Trinitatis Kirsten Greve
19. juni 10.30 Højmesse – 6. s. e. Trinitatis Kristine Jersin
26. juli 10.30 Højmesse – 7. s. e. Trinitatis Kristine Jersin

2. aug. 10.30 Højmesse – 8. s. e. Trinitatis Lotte Martin Jensen
9. aug. 10.30 Højmesse – 9. s. e. Trinitatis Kristine Jersin
16. aug. 10.20 Højmesse – 10. s. e. Trinitatis Kristine Jersin
23. aug. 10.30 Højmesse – 11. s. e. Trinitatis Steen Andreassen
20. aug. 10.30 Højmesse – 12. s. e. Trinitatis Lotte Martin Jensen

6. sep. 10.30 Højmesse – 13. s. e. Trinitatis Kristine Jersin
13. sep. 10.30 Højmesse – 14. s. e. Trinitatis Lotte Martin Jensen
20. sep. 10.30 Højmesse – Høstgudstjeneste Kristine Jersin
27. sep.  10.30 Højmesse – 16. s. e. Trinitatis Kristine Jersin

Gudstjenesteliste

HOULKÆR KIRKE
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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

Sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm
træffes efter aftale
tlf. 42 83 40 27 · hanne@houlkaerkirke.dk

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

Organistassistent Uffe Munkgaard
træffes efter aftale
tlf. 25 34 25 96 · uffe@houlkærkirke.dk

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

MobilPay 66080

HOULKÆR KIRKE

www.houlkaerkirke.dk
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Tip os!
Har du en historie til Houlkær Nyt  

eller måske en ide til, hvem der kan være  
et emne til ”Houlkær-portrættet”,  
så send meget gerne en mail til: 

houlkaernyt@gmail.com

Hvad sker der  
i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden  
”Os i Houlkær” og på hjemmesiden 

www.houlkaerportalen.dk

6160



63

Kig indenfor 
til en kop kaffe og en god snak 

  

 
 

Tirsdagscafé 
i Aktivitetshuset 

kl. 16-17.30 
 
 

Arr. Bydelsmødrene 
Alle er velkomne 

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

LÆS MERE PÅ HS-BYG.DK

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET
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Det sker…
9. juni kl. 17.00 Orienteringsmøde til menighedsrådsvalg 2020 Houlkær Kirke

10. juni kl. 19.30 Sommerkoncert med korsang og fællessang Houlkær Kirke

19. august kl. 19.30 Sensommerkoncert Houlkær Kirke

28. august kl. 13.30 Sogneudflugt Houlkær Kirke

3. september Houlkærløbet Houlkærhallen

5. september kl. 10.30 Dåbsjubilæum Houlkær Kirke

15. september kl. 17.00 Valgforsamling Houlkær Kirke

15. september kl. 10.00 Bogbyttedag Houlkær Bibliotek

19. september Affaldsindsamling Houlkær

Der tages forbehold for aflysninger i forbindelse med Corona


