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Den havde jeg ikke set komme, men nej hvor er jeg stolt af, at Houlkær Nyt-redaktionen forud for Houl-
kærløbet 2018 blev hædret med årets initiativpris.
Det er et kæmpe skulderklap og en enorm anerkendelse af det store arbejde, hele redaktionsgruppen 
lægger i hver eneste udgave af vores allesammens beboerblad.
Jeg er især glad for, at prisen denne gang ikke er en personlig pris, men at Initiativgruppen Houlkær, 
som står bag prisen, har valgt at hædre hele redaktionen. Det er det eneste rigtige at gøre. Vi er et 
stærkt hold, som arbejder sammen til gavn og glæde for Houlkær. 
En for alle – alle for en. Ingen er over holdet.
Da jeg for to år siden fik nys om, at Houlkær Nyt var ved at lukke – ja faktisk var det annonceret, at det 
sidste nummer var udkommet, og dermed var bladet reelt dødsdømt – var der noget i mig, som sagde, 
at det bare ikke måtte ske. 
Da jeg den efterårsaften kontaktede først den afgående redaktør Kim og siden formanden for Initiativ-
gruppen Houlkær, Henrik Søgaard, vidste jeg godt, at jeg samme aften skulle sige ja til at gribe tøjlerne, 
hvis ikke Houlkær Nyt skulle være fortid. 
Jeg tog chancen, og det er jeg lykkelig for den dag i dag. Houlkær Nyt er blevet mit ekstra barn. 
Vi har som sagt fået samlet en drønstærk redaktionsgruppe, vi har fået frisket layoutet på bladet geval-
digt op, vi har fået flere annoncører, vi laver et tykkere blad med mere læsestof og flere sider, og med 

4000 trykte eksemplarer leverer vi det i flere postkasser end nogensin-
de tidligere. 

Og så har vi en stribe omdelere og en tovholder for disse, som 
jo er mindst lige så vigtige som os, der fylder tekst og billeder 

i bladet, for uden omdelere, ja så kunne det hele jo være 
lige meget.
Og sidst men ikke mindst så er der jo en stribe foreninger, 
interesseorganisationer, skole, kirke, hal, idrætsforening,  
bibliotek og flere, som også har forstået, at uden deres 
aktive deltagelse i form af forskellige leverancer til Houl-
kær Nyt, ja så ville hele grundlaget for bladets fortsatte 
eksistens smuldre. Så også stor tak til alle jer. I har også 
en stor del af æren for, at vi gang på gang evner at produ-

cere og levere et – synes vi selv - rigtig godt blad.
Har du lyst til at blive en del af holdet, så kontakt mig gerne 

på: houlkaernyt@gmail.com. Vi vil rigtig gerne have flere med 
i redaktionsgruppen.

Endnu en gang tusind, tusind tak for prisen Houlkær. 

Ingen er over holdet!

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt
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TEMA: HOULKÆR FESTUGE

Houlkærløbet  
– endnu en fantastisk fest 

for vores bydel
Af Agnes Hahn

Omkring 500 lokale løbere – store som små 
– var klar, da startskuddet til Houlkærløbet 
2018 gik. Fotos: Morten Pedersen
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Det er morgen den 6. september 2018. Det er i dag. Mange børn i hele Houlkær glæder sig til løbet i aften. 
Løbsarrangørerne og de frivillige er i gang. Ruten skal afmærkes, målområdet skal klargøres, hallen skal 
klargøres. 
Som altid er vejret flot, så borde bæres ud på parkeringspladsen foran hallen, i håb om at nogen vil hygge 
sig der efter løbet, hvor man også kan købe lidt forplejning i form af øl/vand og pølser med brød. 
Boderne skal sættes op, og alle de gode sager, vi er så heldige at få sponsoreret, skal hentes. Frugt hos 
Fakta og Rema1000 i Overlund. Vand i Rema1000 på Farvervej. Sponsorerede gevinster fra Sportigan, 
Houlkærhallen og hovedpræmien fra XL-byg. Dertil kommer vores DJ, Morten Sørensen, der underholder 
vederlagsfrit. Alle de ting der gør, at løbet kan blive en hyggelig familieevent. Vi skylder dem stor tak! 
Tiden nærmer sig. Der holdes tale af Mads Panny, og årets initiativpris overrækkes derefter. Denne gang 
til redaktionen af Houlkær Nyt. 
Så er der opvarmning ved Houlkærskolens trænerspirer, mens de frivillige piler ud på deres pladser på 
ruten for at være klar. 
Så er det afsted. Tre ruter er der at vælge imellem. 3,5 kilometer, - 7 kilometer og 10,5 kilometer. Cirka 500 
mennesker har truffet hver sit valg og piler målrettet afsted, da startskuddet lyder. 
Houlkærløbet er et familieløb med indlagt event undervejs på ruten. Derfor var der også mange joggere og 
klapvogne at se blandt deltagerne. Ligesom det skal være. De små ben blev dog både tunge og virkede 
kortere, efterhånden som kilometerne blev tilbagelagt, men alt i alt – rigtig flot gennemført af små som 
store, rutinerede som uøvede, yngre som ældre, sportsfolk som utrænede. Jo, Houlkærløbet er i sandhed 
et løb for alle!

TEMA: HOULKÆR FESTUGETEMA: HOULKÆR FESTUGE

76
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TEMA: HOULKÆR FESTUGETEMA: HOULKÆR FESTUGE

Initiativpris  
fordelt i  
fem portioner
Hele Houlkær Nyt-redaktionen blev i år – forud for  
Houlkærløbet – hædret med Initiativprisen Houlkær

For første gang, siden den allerførste Initiativpris blev uddelt i Houlkær i 2006, blev det i år en gruppe af 
personer, der løb af med prisen.
Antallet af foreslåede kandidater var ikke ligefrem overvældende, erkendte formand for Initiativgruppen 
Houlkær, Henrik Søgaard, da han 6. september overrakte prisen – umiddelbart inden starten på årets 
Houlkærløb.
Til gengæld var de indkomne forslag mere eller mindre enslydende. De pegede alle i retning af Houlkær 
Nyt – og den pt. fem personer store redaktionsgruppe, som fire gange om året sørger for, at det lokale 
beboerblad kommer på gaden i et oplag på 4000 eksemplarer.
- Jeg er både meget overrasket – og voldsomt beæret over prisen, lyder den spontane kommentar fra 
Houlkær Nyt-redaktør, Kristian Wesenberg Andersen. 
- Jeg synes virkelig, der er mange i Houlkær, der i det daglige gør en stor frivillig indsats, så at det ender 
med at blive Houlkær Nyt-redaktionen, der får prisen – det er i mine øjne et rigtig stort skulderklap.
- Samtidig glæder jeg mig over, at Initiativgruppen Houlkær i denne omgang ikke bare har kigget på enkelt-
personer, men på hele holdet bag Houlkær Nyt. For det er præcis det, vi er: et hold.
- Det er måske nok mig, der samler trådene, men udgivelsen af bladet baserer sig i høj grad på et stærkt 
samarbejde i redaktionsgruppen – og i bedste fald kan Initiativprisen måske endda være med til at give 
ny energi til nogle af de medlemmer i redaktionen, som måske ”hænger lidt på vippen”, håber Kristian 
Wesenberg Andersen.

En decimeret redaktion
Kristian Wesenberg Andersen trådte til ved årsskiftet 2016-2017 – på et tidspunkt, da Houlkær Nyt på det 
nærmeste var lagt i graven. 
Siden er bladet blevet frisket op med et nyt, indbydende design. Sidetallet i de fire årlige numre er svulmet 
op, og redaktionen er vokset eksplosivt, så den på et tidspunkt talte ikke færre end fem uddannede journa-
lister. Formentlig noget nær Danmarks-rekord for et beboerblad af Houlkær Nyts størrelse.

Af Kim Juhl Andersen

I dag er nogle af skribenterne desværre faldet fra igen. Ikke på grund af manglende lyst, men fordi andre 
ting er kommet i vejen, og ved overrækkelsen af årets Initiativpris var der således ”kun” blomster og di-
plomer til fem redaktionsmedlemmer: redaktør Kristian Wesenberg Andersen, sognepræst Kristine Jersin, 
Houlkær Kirke, Søren Christensen, Houlkærskolens SFO, og de to skriverkarle Louis Schmidt-Lund og Kim 
Juhl Andersen.
- Det skal ingen hemmelighed være, at vi efterhånden er en lidt decimeret redaktionsgruppe – og at vi rigtig 
godt kunne tænke os bare to eller tre ekstra medlemmer af redaktionen.
- Jo flere vi er, desto mere overkommelig bliver arbejdsopgaven for den enkelte – og samtidig får vi auto-
matisk også flere ideer på bordet, når vi holder redaktionsmøder, nævner Kristian Wesenberg Andersen 
med forhåbning i stemmen.
I samme åndedrag skynder han sig dog også at kvittere for mange fine, eksterne bidrag fra Houlkærs 
institutioner og foreningsliv.
- Det var noget, jeg slog kraftigt på i starten: at hele lokalområdet skulle stå sammen om at levere stof til 
bladet, hvis jeg i længden skulle kunne se mig selv som Houlkær Nyt-redaktør. Og den opfordring må jeg 
virkelig sige er blevet taget positivt op. 
- Antallet af bidrag udefra har generelt været stigende gennem hele perioden fra 2016 og frem til i dag - og 
kvaliteten er gennemgående høj. 
- Der er ikke meget at komme efter, når jeg sidder og retter artiklerne igennem, inden de bliver sendt videre 
til trykkeriet, lyder det anerkendende fra Houlkær Nyt-redaktøren.

Formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, overrækker blomster og diplomer til tre af de i 
alt fem nuværende medlemmer af Houlkær Nyt-redaktionen: Sognepræst Kristine Jersin (t.v.) Houlkær 
Nyt-redaktør Kristian Wesenberg Andersen og journalist Kim Juhl Andersen. De to resterende pris- 
modtagere, Louis Schmidt-Lund og Søren Christensen, var begge fraværende ved prisoverrækkelsen.

Henrik Søgaard, Initiativgruppen Houlkær,  
roste hele Houlkær Nyt-redaktionen.
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TEMA: HOULKÆR FESTUGETEMA: HOULKÆR FESTUGE

Papir kan stadig noget
I sit daglige arbejde er han redaktionschef på Viborg Stifts Folkeblad, hvor der – som på alle andre medie-
arbejdspladser i disse år – er stort fokus på det digitale.
Så meget mere glæder han sig over, at der i et område som Houlkær øjensynligt stadig er behov for et 
papirmedie som Houlkær Nyt.
- Ganske vist har vi også houlkaerportalen.dk og Facebook-siden ”Os i Houlkær”, men for mig er der ingen 
tvivl om, at Houlkær Nyt er den primære platform.
- Sådan et blad kan altså bare et eller andet, når det handler om at skabe sammenhængskraft i et lokal-
område.
- Det erfarede jeg selv, da jeg som tilflytter flyttede til Houlkær – og som redaktør er det da i øvrigt bare 
fedt at være med til at lave et blad, som dine bysbørn godt gider læse – og som de værdsætter ved at tildele 
redaktionen årets initiativpris, bemærker Kristian Wesenberg Andersen.
Formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard, indrømmer gerne, at han for to-tre år siden mere 
eller mindre havde dødsdømt bladet, men også han er i dag blevet bestyrket i, at et blad som Houlkær Nyt 
har sin berettigelse.
- Mange af de historier, man finder i Houlkær Nyt, er så lokale, at de i realiteten kun hører hjemme lige 
præcis dér – og ikke i for eksempel Viborg Stifts Folkeblad.
- Dét, tror jeg, er en stor del af forklaringen på bladets succes, og den succes har hele redaktionen sin 
andel i. Derfor syntes vi også i Initiativgruppen, at det i denne omgang var på sin plads at hædre hele 
redaktionsgruppen, forklarer Henrik Søgaard.
Overrækkelsen af Initiativprisen Houlkær er hidtil foregået i forbindelse med Initiativgruppens Houlkærs 
årlige repræsentantskabsmøde, som ikke ligefrem kan påstås at være noget tilløbsstykke.
I år var prisoverrækkelsen i stedet henlagt til start- og målområdet for årets Houlkærløb, og det betød – om 
ikke andet – at der var nogle flere i lokalområdet, der overværede prisoverrækkelsen.
- Om vi lige har fundet den endelige form for seancen – det skal vi nu have nærmere evalueret i Initiativ-
gruppen. 
- Men personligt synes jeg i hvert fald, det var positivt, at vi med prisoverrækkelsen i år nåede lidt bredere 
ud, end vi har gjort tidligere, lyder den foreløbige konklusion fra Initiativgruppe-formanden.

200 festede med  
ved årets kulturbazar
Årets kulturfest havde skiftet tema og navn til kulturbazar, og det store fælles madbord var skiftet ud med 
individuelle boder fra Bydelsmødrene og Houlkær Kirke. 
I alt var der ni forskellige boder med alle mulige lækkerier og mad nok til de cirka 200 børn og voksne, som 
besøgte kulturbazaren fredag den 7. september som en del af årets Houlkær Festuge. 
Det fungerede rigtig godt med boder, siddepladser og børnene, som tumlede rundt i den store hoppeborg 
- det hele fælles i hallen. 
Det skabte en god og hyggelig stemning for alle de forskellige kulturer, som var samlet i Houlkærhallen. 
Skønt at se, at børnene leger på kryds og tværs af sprog og kulturer. 

Initiativgruppen Houlkær
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Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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TEMA: HOULKÆR FESTUGE

Houlkær Festuge 2018  
en succes
En vellykket ”Houlkær Festuge 2018” giver optimisme og tro på mere i 2019. 

Sidste år hed det ”Houlkær Festdage”, men i år var det igen den hedengangne betegnelse ”Houlkær 
Festuge”, som har været vores fælles ramme for den række aktiviteter i Houlkær, som vi har haft den 
første uge i september. Overordnet set har festugen været vellykket, men der er potentiale til meget 
mere. Vi er igen i år blevet bekræftet i, at Houlkær bakker op om de tilbud, som de hårdtarbejdende 
professionelle og frivillige i området tilbyder. Opskriften til en endnu bedre og større Houlkær Festuge er 
derfor relativ simpel og lige til: Flere skal byde ind med mere! Næste år, 2019, ligger Houlkær Festuge i 
uge 36, den 2. – 8. september, og ALLE er velkomne til at byde ind med små og store arrangementer.

Al begyndelse er svær, også når man forsøger at bygge noget op igen, som var, men vi er godt fra start. 
Nu skal vi bare bygge på, så festugen i alle henseender kommer til at afspejle det potentiale og den 
mangfoldighed, som er kendetegnende for Houlkær-området.

Alle gode ideer og initiativer er velkomne på hallen@houlkaer.dk – og jo før jo bedre!

Jens Johansen, fmd. Houlkærhallen

Fodboldturnering  
i silende regn

TEMA: HOULKÆR FESTUGE
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Lørdag den 8.september løb årets Houlkær Festuge Cup af stablen i silende regn for de fleste hold. 
Men på trods af vejret mødte alle tilmeldte hold op og kæmpede om de flotte store pokaler. 
Der blev spillet nogle gode kampe, og pokalerne blev vundet af følgende hold:
U8C - Nørremarken      U9C - Foulum      U10C - Nørremarken
U8B - Søndermarken      U11B - Søndermarken

Sidste pulje var U10B, som endte i en nervepirrende straffesparkskonkurrence mellem Houlkær og Nørre-
marken. Efter sidste straffespark kunne Nørremarken tage pokalen med hjem. 

Tak til alle spillere, trænere, forældre og alle andre, som trodsede vejret og tog til Houlkær Festuge Cup 
2018.

Vi ses i 2019. 
Houlkær IF
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AKTUELT I OMRÅDET

Houlkær får et helt nyt 
idrætsanlæg
Gennem sommeren er der dukket egetræspæle op i Houlkær-området og i Granadaskoven. På disse 
pæle sidder et lille skilt med tre bogstaver. Der står også teksten ”Find vej i”, og denne hjemmeside er 
faktisk også løsningen til mysteriet om de firkantede pæle.
Viborg Orienteringsklub har sammen med kommunen, Hjerteforeningen og Boligselskabet Viborg etab-
leret  ”Find vej i” projektet, som har åbent hele året og døgnet rundt. Flere grundejerforeninger i Houl-
kær-området har været positive og har hjulpet med at finde plads til de nye pæle.
Pæle, skilte og hjemmesiden udgør samlet et komplet idrætsanlæg, hvor man kan motionere og blive 
klogere.
Man starter med at gå ind på hjemmesiden www.findveji.dk og finde Viborg og Granadaskoven. Så væl-
ger man den tur, man kunne tænkte sig og logger ind. Det er helt gratis. Det kan være en fordel at printe 
kortet ud hjemmefra eller have en mobil til kortet og en mobil til de opgaver, man bliver stillet undervejs. 
Ideen er nemlig, at man både finder poster og samtidig lærer lidt om naturen og andre emner undervejs.
Houlkærskolen glæder sig allerede til at gøre brug af det nye kort, som er tegnet i foråret 2018 med 
støtte fra Nordeafonden. Udover kortegningen er der også givet støtte til de mange nye pæle, som er 
gravet ned, og som er af egetræ for at give lang holdbarhed.
Hvis man ønsker træning i orienteringsløb, kan man også hente app´en ”O track”, der selv holder styr 
på, at man har været ved posten. Bagefter kan man se sine tider på hver strækning mellem posterne, 
og man kan dyste med familie og venner. 
God tur!

Sofie Amalie fra Houlkærskolen viser kortet ved en af ”Find vej pælene”.
Grundejerforeningerne har været meget positive 
og hjulpet med placeringer til pælene. Et helt nyt 
område øst for Skaldehøjvej har fået helt egne 
”Find vej pæle”. 

Det krævede mange ture med cykeltraileren, før 
alle 40 poster og tilhørende pæle var på plads. 
”Naturfitness” har mange former. 
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HOULKÆRSKOLEN HOULKÆRSKOLEN

Lyngens Børnehuse består desuden af 
den tidligere institution Hobbitten. Alt-
så nu én institution med fælles ledelse, 
men så heldig af have to adresser.
Alle børnene møder - hvis de ellers er 
tidligt nok oppe - i den gamle Hobbit-
ten, og når klokken bliver 8.30, pakker 
de deres ransel, og sammen med tre 
pædagoger går de få hundrede meter 
over til den tidligere Hedely.
Klokken 14.30 er de tilbage, så far og 
mor ikke skal farte land og rige rundt 
for at hente børnene.
- Vi havde inden sidste år længe talt 
om, at vi gerne ville lave skolegrupper 
for de ældste børn. Så opstod tanken 
om, at vi kunne nedlægge Hedely, så-
ledes at alle børn begynder i den tidli-
gere Hobbitten, og når de så bliver gamle nok, samles de i en skolegruppe i Hedely. Der var både blandt 
personale og forældre en del skepsis, men jeg synes, at vi må sige, at det er blevet en stor succes, siger 
lederen af Lyngens Børnehuse, Evan Mark.

Udfordringer
Anita Olesens seks-årige søn Julius er en af de cirka 20 børn i skolegruppen.
- Julius er et januarbarn. Ja, faktisk er han den ældste, men alligevel var vi for et års tid siden i tvivl om, 
hvorvidt han ville nå at blive skoleklar, men efter at året nu er gået, er han bare blevet meget parat til at 
komme i skole. Jeg er sikker på, at det i høj grad skyldes, at han nu har været sammen med jævnaldrende 
det seneste år, fortæller Anita Olesen, der har en anden søn indskrevet i Lyngens Børnehuse.
Houlkær kendes blandt mange som en slags landsby i byen, og sammenholdet i området fremhæver de 
fleste beboere. Dette er styrket endnu mere, idet Lyngens Børnehuse arbejder mere sammen med to andre 
institutioner i Houlkær - nemlig Børnehuset Kokholm og Unoden.
- Vi har arrangeret det således, at de ældste børn fra Kokholm og Unoden besøger Løvehulen en gang om 
måneden. På den måde lærer børnene hinanden at kende, inden de begynder i skole, fortæller Evan Mark.
Nu handler det at være i en ”skolegruppe” ikke om at lære ”skoleting”, men det handler mere om, at un-
gerne anspores til at få lyst til at lære noget, indser fornuften i at koncentrere sig og hjælpe hinanden. Om 
dannelse, om man vil.
- Tidligere kunne sproget og tonen nogle gange være lidt grim og hård. Det synes jeg, at vi er kommet helt 
ud over, siger Evan Mark.
Efter sommerferien begyndte 11 børn i Løvehulen.

I løvens hule
En snes unger fra Lyngens Børnehuse i Houlkær sniger sig hver dag med stor fornøjelse ind i løvens hule.

- Hvad har du lavet i dag, skat?
- Ikke noget.
- Jamen, har det slet ikke være sjovt at være i børnehave?
- Næ.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det sidste år i børnehaven ofte forekommer ungerne en kende kede-
ligt, og at mange af disse fem-seks-årige savner lidt større udfordringer.
Dagligdagen må gerne indeholde mere action, synes mange af disse kommende skolebørn.
De vil ind i løvens hule.
Og det kommer de, hvis de er indskrevet i Lyngens Børnehuse i Houlkær.
Siden efter sommerferien sidste år har disse cirka 20 børn haft det meste af deres dagligdag mere eller 
mindre helt for sig selv. I Løvehulen, som mere konkret er den institution, der tidligere var en selvstændig 
institution kaldet Hedely.

Evan Mark og Anita Olesen synes, at den nye  
skolegruppe fungerer til ug.

Så letter safaritoget.  
Kursen sættes mod Løvehulen
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Bydelsmødrenes program

Alle vores møder vil foregå i det nye  
aktivitetshus, og vi vil meget gerne  
se nytilflyttere.  Vel mødt!

Dato Aktivitet

August

21. Månedsmøde i Houlkær

28.
Café start  
m/endelig planlægning

September

 4. Byvandring

11. Yoga

18. Strikke café

25. Budget og pension

Dato Aktivitet

Oktober

 2. Vold i nære relationer

 9. Månedsmøde i Sydbyen

23. Kulturel erfaringsudveksling

30. Kostvejledning - madpakker

November

 6. Pubertet

27. Julerier

December

11. 
Månedsmøde Houlkær  
m/ juleafslutning

HOULKÆR-PORTRÆTTET

Kids Zones mor Mariann 
Vigsø Pedersen holder på 
13. sæson gang i børneklub

Skiltet er knap sat ud og dørene åb-
net, før tre kønne, chokoladebrune 
piger kommer ned i en kælder på 
Odshøjvej.
Som det første går de hen og gi-
ver et stort knus til en kvinde midt 
i 40’erne, som sidder ved et bord 
med en masse tegneredskaber og 
papir. Det er nærmest et signal til 
pigerne. 
Hvis Mariann skal sidde der og lave 
noget – og det skal hun, for en fejl i 
en dato i materiale om en eventdag 
skal rettes – så vil pigerne også sid-
de der. 
De går straks i gang med at tegne 
med tuscher, mens hyggesnakken 
breder sig.
Kort efter kommer Isak, en lidt større 
dreng med samme hudfarve. Han er 
ikke lige til at tegne, så han foreslår, 
om han kan spille skak. Det viser sig 
dog hurtigt, at Isak ikke kan spille 
skak, men gerne vil lære det. 
Den opgave påtager 17-årige Ale-
xander Riedel sig, Alexander er en 
af de fire unge hjælpere i Kids Zone, 
børneklubben i Houlkærområdet.

Af Louis Schmidt-Lund

Mariann Vigsø Pedersen har efter sommerferien igen slået 
dørene op til Kids Zone, en klub for Houlkær-områdets 
børn. Mellem 40 og 50 forskellige børn mellem fem og 13 år 
benytter sig i løbet af en sæson af dette fredagstilbud.
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Kort efter ankommer endnu to børn på cykler til Odshøjvej 44, hvor Kids Zone holder til, så allerede 
inden for den første halve time er seks børn ankommet i børneklubben.
- Det er et typisk billede på en fredag eftermiddag i børneklubben. Vi ved aldrig, hvor mange børn der 
kommer, men det kan være alt fra 15 til 35 børn i alderen fem til 12 år. Der er mange dele-børn i områ-
det, så det kan afhænge af, hvor de lige skal være netop den weekend. Men vi indretter os, som vi altid 
har gjort, efter behovet for aktiviteter i børneklubben, siger Mariann Vigsø Pedersen.
Her lige efter ferien er der dukket fem nye ansigter op. Det er lidt, som det plejer at være, uden de store 
reklametrommer. Mund-til-mund via kammeraterne virker helt fint.

13. sæson med børneklub
Den læreruddannede Mariann Vigsø Pedersen har nærmest, siden hun flyttede til Viborg og sammen 
med sin mand André og to børn indrettede sig i en af Boligselskabet Viborgs store fem-værelses lejlig-
heder, beskæftiget sig med frivilligt klubarbejde for børn.
Det begyndte lidt med, at André i samarbejde med boligforeningen lavede cykelværksted, så børnene 
kunne få repareret deres tohjulede og eventuelt selv lære at holde dem vedlige. Det var også lidt en 
håndsrækning til de enlige mødre, som bor i området.
Siden kom klubben til, de første år i parrets egen lejlighed, men da antallet voksede til 20 deltagere hver 
gang, dengang på mandage,  blev presset på familien Vigsø Pedersens lejlighed for stort. 
Heldigvis fandt boligforeningen, at det var en god idé at stille et lokale til rådighed. I begyndelsen i et 

festlokale, men da det viste sig, at børneklubben ikke var en døgnflue, fik klubben sit eget lokale. Det 
var en stor lettelse, da der så ikke hver gang skulle flyttes rundt med klubbens materialer.
- Vi havde i begyndelsen klub for de yngste om mandagen, for de store om fredagen og senere også en 
klub for teenagere fredag aften. Vi har haft år, hvor der har været 60-70 børn igennem klubben, fortæller 
Mariann Vigsø Pedersen.
Betingelserne for en frivillig børneklub som den i Houlkær-området har ændret sig de senere år. Arbejds-
tiden for skolelærerne på blandt andet Houlkærskolen har ændret sig med skolereformen. Lærerne skal 
være længere på skolerne, så nu er Kids Zone placeret på fredage.
- Vi har haft det sådan, at den første time var for de yngste, den sidste time for de ældste, men de store 
kom alligevel, når klubben var åben, så det indretter vi os efter. Desuden konkurrerer vi med den elek-
tronik, som optager tiden for mange børn og unge. Når vi har aktiviteter på de grønne områder, så kom-
mer der dog hurtigt en del børn ned og vil være med, når de får øje på os, siger Mariann Vigsø Pedersen.
Byggeri og renoveringer har de seneste år lagt lidt bånd på grønne områder, men uden at det har lagt 
bånd på børneklubbens udfoldelser uden for det faste mødelokale.
- Vi krydrer også programmet med nogle aktiviteter uden for området, så de dage varer det en time 
mere. Det kan være en skovtur til Granadaskoven, en tur i svømmehallen, på skøjtebanen, kanotur eller 
til Nordisk Park for at spille disc-golf. Det kan også være en film- eller maddag, fortæller Mariann Vigsø 
Pedersen. 

Knap var dørene åbnet til Kids Zone i en 
kælder på Odshøjvej 44, før disse tre dejlige 
tøser dukkede op. Som det første gav de alle 
Mariann Vigsø Pedersen en stor krammer.

Kids Zone er afhængig af frivillige til at give et nap 
med, blandt dem fire uundværlige teenagere. 
Denne fredag var det Nehala og Alexander.

Jeps – vi skal da også i Kids Zone.
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Der hersker travlhed i et lille rækkehus på Hedelyngen. Et ægtepar sidst i 60’erne knokler med at få 
indrettet sig med blandt andet nyt køkken, for de skal helst være færdige inden 1. september.
Så er det heldigt, at Inger Rigtrup er gift med en håndværker, så hun og manden selv kan lave arbejdet. 
Gemalen Svend Erik Jørgensen er smed.
Ægteparret solgte en stor villa på 160 kvadratmeter og stor have i Vildbjerg i løbet af en uge, da der 
var en køber, som bare ville have det totalrenoverede hus fra 1960’erne. Så skulle der lynhurtigt findes 
noget andet at bo i, og valget faldt på en andelsbolig på Hedelyngen i Viborg.
- Vi så på andelsboliger i Silkeborg, Herning og Holstebro, vel nok 13 forskellige emner, men det blev 
altså Viborg, for Lene talte rigtig godt for sin syge moster, konstaterer Svend Erik Jørgensen med et 
lunt glimt i øjnene.

I andelsboliger hjælper
man hinanden og
yder efter bedste evne
Af Louis Schmidt-Lund

HOULKÆR-PORTRÆTTET

- Du skal bo midt i det
Mariann Vigø Pedersen og hendes mand er oprindeligt fra Skive, og det var ønsket om være nærmere 
deres frikirke, Pinsekirken i Viborg, i dag Viborg Internationale Kirke, at de flyttede til Viborg. Mariann 
udførte nemlig et stort arbejde med børn i kirken. 
Det faldt fint sammen med, at Marianne fik arbejde på specialskolen i Rosenvænget i 2003, hvor hendes 
mand var i gang med at læse til lærer. De søgte om at få netop en af de store lejligheder i boligforenin-
gen, det var det eneste med interesse, når de havde to børn. Det fik de.
- Da jeg luftede tanken om at lave en børneklub i Houlkær-området, fik jeg netop at vide, at så skulle jeg 
bo midt i det for at få kontakten med børnene i boligforeningen. Det fik vi, for op til julen 2004 var der 
tre gange med julehygge 40-50 børn med hver gang i vores lejlighed, også børnene med anden etnisk 
oprindelse, selv om de ikke vidste, hvad det var med jul, fortæller Mariann Vigsø Pedersen.
Hun har aldrig lagt skjul på, at hendes børneklub foregår på et kristent grundlag. Ud over at børnene 
hygger sig med hinanden med det, der er til rådighed i klubben, er et fast indslag en samling, hvor der 
bliver fortalt en historie med baggrund i biblen eller humanitære værdier.
- Det kan være historien om David og Goliath eller med fokus på en værdi, som det at passe på hinan-
den. Jeg er meget opmærksom på at spørge de forskellige børn, om deres forældre ved, at de er med 
i klubben, og det har aldrig givet problemer. Som de muslimske børn har konstateret, så er historierne 
i Biblen også en del af deres kultur.

Frikirken hjælper
Et er at ofre en stor del af sin fritid på børnene og klubben, det kan bare ikke lade sig gøre uden at have 
lidt midler til rådighed. Selv om Kids Zone er gratis at deltage i.
- Vi får heldigvis foræret nogle ting i ny og næ. Forældrene kender os, hvis der er noget, de vil af med. 
Et andet eksempel er et ældre ægtepar, som forærede os et elektronisk dartspil, som var købt billigt et 
sted. Vi fik også foræret en masse ting fra en anden børneklub, efter at Charlotte Lund blev afdelings-
formand.
Men det store, årlige økonomiske skub kommer fra Marianns frikirke. Det årlige julelotteri i Viborg Inter-
nationale Kirke giver hende et pænt beløb.
- Kirkens medlemmer spiller om præmier, de selv har foræret til lotteriet, og vi kan drive meget klub for 
de 10.000 – 12.000 kroner, den dag giver.
Mariann Vigsø Pedersen kunne også glæde sig over, at Y’s Men’s Club Viborg havde fået øje på hendes 
arbejde, så børneklubben i 2016 blev tilgodeset med et pænt beløb fra Y-mændenes jubilæumsfond.
- Vi har heldigvis ikke haft behov for at søge midler til at drive børneklubben, siger Mariann Vigsø Peder-
sen på spørgsmålet, om hun har forsøgt at få en økonomisk håndsrækning fra diverse fonde.
Med arbejdet som lærer og børneklubben i Houlkær skulle man tro, at Mariann Vigsø Pedersen har 
fået dækket sit behov for at være sammen med børn. Ikke helt, for hun står også for alt børnearbejdet 
i Viborg Internationale Kirke.

AKTUELT I OMRÅDET

Et samarbejde mellem de nærmeste andelsboligforeninger på Hedelyngen er med til at give et 
godt fællesskab blandt de 30 beboerne. Det glæder nytilflyttede Svend Erik Jørgensen (til højre) og 
ægtefællen Inger Rigtrup sig til at blive en del af. Her får de sig en snak med de to formænd, Peter 
Laursen og Lene Havtorn.
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- Sammenholdet udmønter sig også ved, at de, som ikke længere kan selv, får den nødvendige hjælp, 
eksempelvis når der skal males eller klippes hæk. Så kan de bidrage med noget andet, så som at bage 
en kage til fælles arrangementer, siger Lene Havtorn.
- Det vigtige er, at alle ved, hvor de uden problemer kan gå hen, hvis de har brug for en hjælpende hånd, 
siger Peter Laursen.

Finansiel hårdknude
Skal Lene Havtorn pege på enkelte knaster ved andelsbolig-formen, er det, hvis der bliver for mange 
seniorer i den ældre ende på samme tid i en afdeling, og så en lidt problematisk holdning fra realkredi-
tinstitutter og banker.
- Hvis alderssammensætningen bliver lidt for høj, kan det knibe med at få nye i bestyrelsen. Så kan det 
ende med, at foreningen må betale sig fra det via en administrator, siger Lene Havtorn.
I naboforeningen kan Peter Laursen dog glæde sig over, at der er tre børnefamilier, så ved den seneste 
vejfest var der syv børn blandt deltagerne. Så selv om der kun er 90 kvadratmeter at gøre godt med, 
finder børnefamilier også vej til andelsboligforeninger.
En gang var der en legeplads på et areal ved de to foreninger, der går tilbage til 1986. Den er for længst 
nedlagt, men der er i mellemtiden etableret en del børneinstitutioner, hvor alle kan benytte sig af de 
tilhørende legepladser.
Det er mere problematisk, at finansmarkedet er en mere genstridig legekammerat i Lene Havtorns øjne.
- Når folk kommer i banken for at låne 600.000 – 700.00 kroner til andelsbeviset, lyder spørgsmålet, 
om de ikke har råd til et hus. Banken siger altså nej til et lån til andelsboligbeviset, fordi de hellere vil 
give lån til et hus, med det argument, at det er et langt billigere lån.
Hun er også af en lidt anden grund lidt småsur på finanssektoren på vegne af sin og andres forening.
- På trods af forbedringer i boligerne har vi de seneste 12 år haft den samme vurdering. Hvis vi ikke 
selv sparer op i foreningen, så falder værdien af andelsværdien. Hvis vi skal optage et lån, betyder det 
faktisk, at vi skal ud og kræve op hos den enkelte andelshaver.
Det vækker dog ikke bekymring hos de nyeste beboere på Hedelyngen. Inger og Svend Erik glæder sig til 
at få ordnet det køkken, så 
der kan komme styr på det 
kaos, der lige nu hersker i 
resten af huset. Og så glæ-
der de sig til at blive en del 
af fællesskabet.

Det er med henvisning til Lene Havtorn, formand for de 15 andelsboliger, som Vildbjerg-ægteparret 
henvendte sig til om den ledige andelsbolig.
- Men ud over taleevnerne og henvisning til et godt sammenhold var der selvfølgelig det vigtige element, 
at foreningen har en god økonomi, oven i købet med en solid opsparing. Men det var også vigtigt, at vi 
synes rigtig godt om byen og egnen, som vi kendte lidt i forvejen, tilføjer Svend Erik Jørgensen.

Andelsbolig giver tryghed
Vildbjerg-ægteparret har selvfølgelig også kigget på de mere personlige forhold som sundhed og øko-
nomi.
- Jeg har en tjenestemandspension, så skulle en af os falde fra, kan den, som er tilbage, ikke få boligsik-
ring i en lejebolig. Det bliver ikke et problem med økonomien i en andelsbolig, fordi ydelsen til foreningen 
er så lav, siger Inger Rigtrup.
Ægtefællen har haft en blodprop og har som 67-årig besluttet at holde på arbejdsmarkedet.
- Jeg kan godt lide det med, at man i en andelsboligforening hjælper hinanden, og jeg kan i hvert fald 
bidrage med en frygtelig masse værktøj og viden om, hvordan man bruger det, siger Svend Erik Jør-
gensen.
Og han tilføjer, at tidspunktet for et boligskifte er velvalgt.
- Hellere få ryddet op nu i de 160 kvadratmeter og tilhørende loft, mens vi selv kan gøre det. Det er at 
foretrække frem for, når man er 75-80 år og måske ikke selv kan bestemme eller magter det, siger 
Svend Erik Jørgensen.
Parret er af omgangskredsen i Vildbjerg blevet mødt med skepsis, da de fortalte, at senior-livet blev i en 
andelsbolig. Uha, sådan nogle går jo fallit, og så har man som i dette tilfælde mistet de 600.000 kroner 
til andelsbeviset.

Forkerte fordomme
Lene Havtorn kan genkende en masse af bevæggrundene til det valg af andelsbolig til seniorer, som 
Vildbjerg-ægteparret har talt om. 
Også de fordomme andre har om andelsboliger, som ofte er gødet af de konkurser, der har været i 
andelsboligforeninger. Det er dog oftest et københavner-fænomen med andelsboligforeninger i etage-
ejendomme, hvor nogle ikke har tænkt sig om.
- Jeg mener generelt for Viborg, at andelsboligforeningerne kører fornuftigt. Her hos os kører vi efter et 
forsigtighedsprincip. Vi samarbejder i det daglige med naboforeningerne, så vi indkøber maling i fælles-
skab, og en maler laver en plan, som vi selv maler efter. Vi har 15 andele som den nærmeste forening, 
og vi har aftalt at skifte tagene på vores 30 huse i et fælles projekt. Det gør, at vi kan lave en fornuftig 
aftale med håndværkerne og gøre det billigere for andelshaverne, siger Lene Havtorn.
Det daglige samarbejde udmønter sig i anvendelse af en praktisk maskinpark. Lene Havtorns afdeling 
har en fejemaskine, som naboformanden Peter Laursen kører med, når der skal fejes sne inde ved 
boligerne i de to afdelinger. 
Græsslåning er udliciteret til en gartner, så alle får slået græs til en fornuftig pris. Maling højt oppe 
overlades også til en professionel maler, så ingen skal op på stiger.

AKTUELT I OMRÅDET AKTUELT I OMRÅDET

Det bliver rigtig flot,  
konstaterer Lene Havtorn 

(til venstre) om Inger 
Rigtrup og Svend Erik 

Jørgensens nye køkken.
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Andelsboliger var fra begyndelsen mest et storbyfænomen for lejere i København, Aarhus og Odense, 
som købte de etageejendomme, de boede i. 
Men da det midt i 1980’erne blev muligt også at få støtte til nybyggeri i andelsform, var Viborg helt 
fremme i skoene.
I 1984 var der kommet en ny mand til byen. Hans Erik Lund blev som officer forflyttet til Prinsens Livre-
giment, og da ejendomsmægler Svend Døssing indbød til informationsmøde om et nyt projekt i Houlkær, 
mødte han op. Hans Erik Lund stillede en masse spørgsmål, og han gik derfra som formand for Andels-
boligforeningen Houlkær 1.
- Viborg Kommune var interesseret i projektet for at få gang i udvikling i bydelen øst for Nørresø. Sam-
tidig var der nogle bygmestre som Meldgaard Byg og en murermester Henriksen fra Frederiks, som så 
en fidus i den nye mulighed, så der blev virkelig bygget mange nye andelsboliger med støtte, husker 
Hans Erik Lund.

Organisationsmand
Han lod sig ikke nøje med formandsposten. Sammen med Svend Døssing, advokat H. P. Jespersen og 
erhvervsdirektør Erik Hove, Sparekassen, blev der skrevet en bog om støttede andelsboliger.
Hans Erik Lund rettede også henvendelse til Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), som 
dengang havde 7000 andele som medlemmer. 
Som den nye dreng i klassen blev han i første omgang associeret medlem. Efter et par år blev nybyg-
gerne fuldgyldige medlemmer, og de seneste 20 år har Hans Erik Lund været landsformand for ABF.
I dag har ABF 200.000 andelsboligmedlemmer, heraf omkring 65.000 som nybyggere.
Hans Erik Lund kunne også i forløbet konstatere, at det nok gik lidt for hurtigt. Der var alt for mange fejl 
i andelsboligbyggerierne, og det er jo ikke godt, når der er offentlige midler på spil.
- Det samme var tilfældet i almennyttigt byggeri, men procentvis var andelen med dårlig byggekvalitet 
langt størst i støttede andelsboliger. Konkursryttere kunne bare lukke og smutte fra ansvaret og ganske 
kort efter starte i eget navn igen. Det er der heldigvis strammet op på, siger Hans Erik Lund.
Staten ville heller ikke acceptere tingenes tilstand og oprettede Statens Byggeskadefond omkring 1986. 
Igen havde Hans Erik Lund sat sig grundigt ind i forholdene, og han blev valgt til næstformand. Det har 
han været siden, og boligministeren har netop meddelt, at det er han stadig for en ny periode på fire år.

Direktør for boligselskab
og andelsbolig-pioner

Andelsboliger gav et skub
Men tilbage til Viborgs andelsboliger. Houlkær 1 var - som tallet antyder-  første del, Houlkær 2 blev en 
senere udvidelse. Med 17 parcelhuse i området samlet i Grundejerforeningen Hedely.
- Vi var både idealistiske og ambitiøse. Fællesskabet skulle også rumme et fælleshus og en børnehave 
som en selvejende institution, og det fik vi. På grund af reglerne kunne vi ikke være en samlet andels-
boligforening, så i dag er Houlkær 1 blevet til Pyramiden, mens vi stadig hedder Houlkær 2, fortæller 
Hans Erik Lund.
I dag er der 175 andelsboliger alene i Houlkær-området, fordelt på en halv snes foreninger. De største er 
Hans Erik Lunds to projekter, som tilsammen har 42 boliger. Desuden er der to andelsboligforeninger i 
Hald Ege, to i Asmild Hegn og en i Spangsbjerg Have samt omkring en håndfuld i Viborg midtby.
- I Hedevænget har vi tre boligstørrelser, men det er i dag ofte seniorer, som søger denne boligform, 
trygheden og det ufopligtigende fællesskab. Selv de største på 110 kvadratmeter bliver for små for de 
unge, når de får to børn, konstaterer Hans Erik Lund.
Den nuværende direktør for boligselskabet Sct. Jørgen bor altså stadig i andelsbolig, og der er en krølle 
på støttede andelsboliger i Viborg.
- Det begyndte med Houlkær 1 som det første støttede projekt, og da støtteordningen blev afskaffet, jeg 
var også med i det sidste, som blev Houlkær 2, hvilket egentlig er lidt sjovt at tænke tilbage på.

AKTUELT I OMRÅDET AKTUELT I OMRÅDET

27

Af Louis Schmidt-Lund



28

- Det er ikke så ligetil – men det er på den anden side også dét, der gør det spændende at være ansat 
i den her branche…..
Klubpædagog Kasper Paaske smiler og trækker lidt på skuldrene, mens tre teenagedrenge i det tilstødende 
lokale sidder og hygger sig ved computerskærmene på denne lune sensommeraften.
Tidligere denne tirsdag var Kasper sammen med kollegaen, Bo Hansen, et kort smut nede på Houlkær-
skolen for at gøre reklame for aftenens klubaktiviteter i Klub Gården. 
Under besøget på skolen fik de adskillige positive tilsagn fra unge, der var indstillet på at kigge inden for 
i klubben efter aftensmaden.
- Men når det så kommer til stykket, dukker de bare ikke op alligevel. Så er der pludselig indløbet en 
snapchat med et tilbud, som lyder endnu mere spændende.
- Det er dét, vi konstant er oppe imod som klubpædagoger. 
- Vi får virkelig lov til at ”arbejde for føden”, og det er ikke bare gjort med, at vi som voksne forsøger at 
overbevise de unge om, hvor fedt det er at gå i ungdomsklub.
- De skal selv mærke dét – og synes dét – så de også får lyst til at sende bud efter kammeraterne.
- Det er dér, vi stadig håber, vi kan nå hen i løbet af efteråret, bemærker Kasper Paaske.

Relationer og Haribo-pædagogik 
Houlkær har tidligere haft lokale ungdomsskoleaktiviteter, men i en årrække har bydelens 13-17 årige 
været henvist til Viborg centrum, hvis de om aftenen ville hygge sig med kammeraterne i klubregi.

Ungdomsklub håber på 
gennembrud
Efter mange års pause har Houlkær igen fået et klubtilbud til de 13-17 årige.  
Nu mangler det bare, at de unge også tager tilbuddet til sig

Inden for det seneste års tid er Klub Gården dog fra flere sider blevet mødt med et ønske om at åbne 
klubben for de ældre årgange i aftentimerne.
Både lærere og elever på Houlkærskolen har været på banen. Skolens elevråd har haft emnet oppe at 
vende og er kommet med input til, hvad et lokalt ungdomsklubtilbud efter de unges mening bør indehol-
de. Og Det Boligsociale Fællessekretariat har også været aktivt involveret i planerne.
Udgangspunktet i foråret var blandt andet, at der i samarbejde med Fællessekretariatet skulle etableres 
en særlig pigeklub – som en slags ”juniorafdeling” af Bydelsmødrene i Houlkær.
En sådan pigeklub har gennem længere tid fungeret rigtig godt i ”sydbyen” i området omkring Ellekone- 
bakken, men i Houlkær slog idéen aldrig rigtig an, da den blev introduceret op mod sommerferien.
- Der har da været enkelte piger, som har kigget forbi, men generelt må vi vist bare konstatere, at dren-
gene umiddelbart er lidt nemmere at få tag i.
- Tanken om en ungdomsklub med kønsopdelte aktiviteter har vi derfor indtil videre stillet en smule i bero.
- I stedet koncentrerer vi os nu i første omgang om en lille gruppe af unge, som vi i forvejen har opbygget 
gode relationer til gennem fritidsklubben. I håb om at de hen ad vejen også kan få kammeraterne over-
bevist om, at det er hyggeligt at gå i ungdomsklub.
- Vi har endda været ude i at tilbyde drengene sodavand, hvis de kunne lokke en pige med i klubben. 
- Det kan måske virke som ”Haribo-pædagogik”, men hvis det er dét, der skal til, for at vi kan få de unge 
til at komme i klubben og være med til at sætte deres eget præg på aktiviteterne, så har jeg personligt 
ingen fine fornemmelser, erklærer Kasper Paaske med overbevisning i stemmen.

Frie rammer 
Indholdet af klubtilbuddet i Houlkær er det i høj grad op til de unge selv at definere.

- Jeg har selv en baggrund som idrætspædagog og brænder derfor meget for forskellige former for idræt. 
- Bo går meget op i udeliv og har en masse idéer til spændende aktiviteter inden for dét område.
- Vi har også mulighed for at lave fællesspisning eller f. eks. tage på tur til Viborg Street Mekka eller på 
McDonalds, hvis det er dét, der efterspørges.

AKTUELT I OMRÅDET AKTUELT I OMRÅDET

Klubpædagog Kasper Paaske holder døren til Klub Gården 
på klem for Houlkærs 13-17-årige hver tirsdag fra 18 til 21.30.

I stedet for at sidde alene hjemme ved computeren er 
der i ungdomsklubben mulighed for at spille computerspil 
sammen med andre – og måske endda ”lammetæve” 
pædagogerne – her personificeret ved Bo Hansen. 

Af Kim Juhl Andersen
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- Eller de unge kan bare ”hænge ud” i ungdomsklubben sammen med kammeraterne, hvis det er dét, 
de den pågældende aften føler, de har mest lyst til.
- I bund og grund har vi utroligt frie rammer, men forudsætningen er naturligvis, at de unge vil spille 
med: At der er nogle, som går forrest og siger: Vi tager i ungdomsklub i aften. Det bliver garanteret 
vildt fedt.
- Lige præcis på dét punkt kan man godt mærke, at ungdomskulturen har udviklet sig inden for den 
seneste halve snes år.
- Tidligere var de unge hurtigere til at melde ud, hvis der var en aktivitet, de havde lyst til at deltage i.
- I dag lurer de mere på kammeraterne og afventer deres accept, inden de f. eks. tilmelder sig en week-
endtur til Rønbjerg Feriecenter – eller en ungdomsklubfest i Klub Midt, noterer Kasper Paaske.

På prøve frem til nytår
I længden er det selvfølgelig ikke holdbart at have to klubpædagoger på vagt fra klokken 18 til 21.30 i 
Houlkær en tirsdag aften, hvis der kun indfinder sig tre unge med mod på en hyggeaften i ungdoms-
klubben.
Men Kasper Paaske og Bo Hansen slår sig indtil videre til tåls med, at det jo også har været en meget 
usædvanlig sommer, hvor de unges behov for et fælles samlingssted i ungdomsklubben måske ikke har 
været så stort.
Forventningen er, at situationen måske ændrer sig til det bedre, når efterårsklimaet og de lange mørke 
vinteraftener inden længe sætter ind.
- Og indtil videre er det i hvert fald planen, at vi fortsætter til nytår – i håb om, at vi så til den tid har fået 
bedre gang i ungdomsklubben.
- Her og nu handler det fortsat om at få fortalt, at tilbuddet er der, at det er gratis, og at de unge mere 
eller mindre selv kan være med til at bestemme indholdet.
- Det vil vi bl. a. forsøge at gøre lidt reklame for i forbindelse med årets Houlkærløb, hvor mange af de 
lokale familier er samlet i området omkring hallen og Klub Gården.
- For der er garanteret også mange af forældrene, der ikke er opmærksomme på, at der nu rent faktisk 
igen er opstået et lokalt ungdomsklubtilbud i Houlkær, påpeger Kasper Paaske.

AKTUELT I OMRÅDET

Klubpædagog Kasper Paaske ved poolbordet sammen med et par af de unge, 
der i løbet af efteråret gerne skulle få følgeskab af flere af deres jævnaldrende.

AKTUELT I OMRÅDET

Offentlige foredrag  
på VGHF
Kl. 19 - 21 i Auditoriet - Skaldehøjvej 12
Gratis adgang - Ingen tilmelding - Alle er velkomne

25/9 - Smagen af øl
Livestreaming med brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Laboratorium.
Mennesket har kunnet brygge øl i næsten 10.000 år, og selv om processen tilsyneladende er enkel, så 
er smagen af øl alligevel meget forskellig. I foredraget hører du om gærens, maltens, humlens og selve 
brygprocessens betydning for smagen af øllet.
Under foredraget får du serveret små smagsprøver på fem udvalgte øltyper. Du smager dem én efter én 
efterhånden som de gennemgås i foredraget.

30/10 - Naturens nyttige dræbermolekyler
Livestreaming ved lektor i kemisk biologi Thomas Bjørnskov Poulsen, Aarhus Universitet.
Effektiv medicin er en af grundstenene i vores moderne samfund, og foredraget beskæftiger sig med de 
af naturens egne medicinske stoffer som forskere har opdaget, fremstillet og forbedret over de seneste 
årtier med det primære formål at slå andre organismer ihjel som kan true vores helbred.

13/11 - Vulkaner og samfund gennem tiderne
Livestreaming ved professor i geoscience Christian Tegner og professor i miljøhumaniora Felix Riede.
I foredraget sættes fokus på udbruddet af vulkanen Laacher See i Tyskland for 13.000 år siden, vulkan-
udbruddet på øen Santorini i Middelhavet for knap 3.600 år siden samt på en stribe sammenfaldende 
vulkanudbrud i det sjette århundrede af vores egen tid. I alle tre tilfælde er der tråde til de nordiske lande 
– på godt og ondt.

20/11 - Antistof
Foredrag ved professor i fysik Jeffrey S. Hangst, Aarhus Universitet.
Ordet ‘antistof’ fremkalder ofte vilde forestillinger om fx dommedagsvåben eller energikilde til rumskibe. 
Men hvad er de videnskabelige facts om antistof? I foredraget introduceres fysikernes teori bag antistof og 
vi kigger nærmere på det eneste antistofatom som det er lykkedes forskerne at fremstille: antihydrogen.
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Nyt fra Houlkærskolen

Så kom vi flot i gang med det nye skoleår. 
Skoleåret startede ud med fuld musik og festlig markering af 
Houlkærskolens 40 års jubilæum.
Vi havde besluttet, at det skulle være en oplevelse for alle ele-
ver og medarbejdere på skolen. Og det blev det!
Et kæmpe fælles totalteater med sang, musik, oplæsning og 
drama for 670 elever. Jeg har aldrig set noget så flot på sko-
len, eller oplevet så mange engagerede børn og voksne.

En fantastisk måde at starte et nyt skoleår på.

Trivsel på Houlkærskolen
Hvert år bliver der lavet en trivselsundersøgelse på Houlkærskolen. Denne undersøgelse blev lavet 
inden sommerferien. Undersøgelsen viste, at der stadig er meget fin trivsel for størstedelen af eleverne 
på Houlkærskolen. Målet er selvfølgelig, at alle elever trives – for god trivsel giver gode muligheder 
for læring. Så trivsel vil bestemt igen i år være et indsatsområde på Houlkærskolen. Vi fortsætter med 
trivselsambassadører (to elever, der har særlig fokus på trivslen i deres klasse), så vi kan handle hurtigt, 
hvis der er problemer.

Samarbejde og sammenhæng i Houlkær
Vi vil igen i det nye skoleår have særlig opmærksomhed på at skabe et tæt samarbejde og sammenhæng 
mellem skole, Houlkærhallen og det lokale foreningsliv. 
Vi vil igen i år have gymnastikhold i sfo-tiden i samarbejde med Houlkær IF og skolens trænerspirer, 
da der er stor efterspørgsel efter netop denne sport. Men der mangler stadig trænere til at tage over i 
foreningsregi. Skolen vil meget gerne yde en solid indsats og støtte i opstartsperioden, men der er brug 
for at finde forældre eller andre, som kan være HIFs gymnastikansigt ud ad til.
Ligeledes vil vi intensivere samarbejdet mellem områdets børnehuse, klubben og skolen.

Eventuelt udvidelse af vores skoledistrikt.
Børne- og ungdomsudvalget har besluttet at sende et forslag om justering af skoledistriktsgrænsen for 
Houlkærskolen i høring.
I forslaget skal den del af Taphede, der ligger nord for Randersvej, tilgå Houlkærskolen. Ifølge prog- 
noserne vil elevtallet i det gamle Houlkærskole-distrikt falde drastisk de kommende år. Der er ingen tvivl 
om, at vi fra Houlkærskolens side vil hilse dette forslag velkomment.

HOULKÆRSKOLEN

Af skoleleder Pernille Lilliedahl

Det er jo altid spændende at starte et nyt skole/sfo-år, og vi håber, at alle har fået en god start.

I sfo’en er der startet et nyt og stort hold 0. klasser. De er nu i gang med at finde ud af, hvordan det er 
at gå i skole, og hvordan sfo fungerer. Herligt med en masse nyt liv.

Det betyder også, at mange børn skifter miljø, alle de ”gamle” 3. klasser er startet i Klub Gården, og de 
nye 2. klasser har fundet sig til rette i Kernehuset. Alle de børn, som nu er blevet de store i klyngerne, 
har været gode til at vise et godt eksempel.

Lige nu er sfo’en i gang mod september, hvor spændende tiltag og aktiviteter tager fart.

Meget mere om dette i næste nummer.  

Ud over de daglige aktiviteter har vi også planer 
om at afholde vores vores årlige talentshow og 
håndboldturnering, hvor der vil blive lagt vægt på 
engagement og kammeratskab.

Sidst men bestemt ikke mindst vil vi i de kom-
mende numre af bladet præsentere indslag fra 
sfo’ens hverdag fortalt af børn.  I næste nummer 
bliver det om børnemøde i klyngerne.

Hilsen personalet i Houlkærskolens sfo

PS: Der er altid kaffe på kanden.

Nyt fra  
Houlkærskolens sfo:

HOULKÆRSKOLEN
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Èn på opleveren
- Houlkærskolens 40 års jubilæum

Af Gitte Ølgaard Sørensen, praktikant på skolebiblioteket

Man kunne kun blive glad og få skønne smil på læben - fredag den 17. august - når man besøgte Houlkær-
skolen i forbindelse med dens 40 års jubilæum.

Efter en skøn, lang og varm sommerferie startede dette skoleår noget anderledes ud end normalt. Nemlig 
med det fælles skoleprojekt ”En rejse gennem barnets hjerne” - barnets skoleforløb fra 0. - 9. klasse”.

Efter en første uge med masser af summen, flot samarbejde, kreative idéer og arbejdsomme elever og dyg-
tige lærere, var projektet klar til at løbe af stablen.
Scenen var sat, skønt solskinsvejr i Grønnegården, sæbebobler i vinden og glade 0. og 1. klasses børn, som 
alle gav en flot velkomst med sang og musik. Rundt om var plænen fyldt med forældre, bedsteforældre og 
søskende, som snart skulle få sig en særlig ”én på opleveren” og få alle sanser taget i brug. 

Alle klynger havde fået tildelt en farve og en sans og klassevis / klyngevis arbejdet forskelligt med disse.
Så var det ellers bare at begive sig ud på en sanse-rundrejse på hele Houlkærskolen, og jeg må indrømme, 
at jeg personligt blev blæst bagover i begejstring og forundring over, hvor flot, gennemarbejdet, gennemført 
og veludført opgaverne var blevet løst. Turen rundt føltes mest af alt som en forlystelsespark i skoleregi med 
glade børn ved hver en stand.

Det var et rent bombardement af sansestimuli med farver, lys, lyde, smage og lugte blandet med sjov, grin og 
forskellige sindsstemninger. Turen rundt foregik som en blanding af at være tilskuer og at være deltager, at 
kunne ”prøvesmage” boder og gå gennem baner og livagtige miljøer.
Her var eventyr, skov, hav, forurening, solen, himlen og endda skærsilden, hvor man kunne få brændt sine 
værste synder på et stykke papir.

Ligeledes var der lysshow, dukketeater, digte og dans i alle aldre, og skulle man kigge nærmere på smags-
sansen, blev der både budt på hvid chokolade med ristede melorme, sure drinks, søde smoothies, sort 
ketchup og sort tunmousse.
Alle børn var inddraget, deltog og varetog hver især en vigtig funktion i at få ”opførelsen” til at gå op. Om rollen 
var at være danser, digteoplæser, smagsprøve-uddeler, ”rekvisit” i en scene eller pileholder/vejviser, gjorde 
alles deltagelse, at oplevelsen blev sjov, anderledes og spændende.
Alt i alt et super tema og et sjovt projekt, som blev udført til UG og som vidner om høj faglighed, dygtige 
lærere/pædagoger/personale og kreative elever.

HOULKÆRSKOLENHOULKÆRSKOLEN
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Fra Nepal til Houlkær

I midten af juni måned havde Houlkær-
skolen fornemt besøg fra det smukke 
land Nepal.
Årsagen til besøget har rødder langt til-
bage i tiden. I 2011 var tidligere lærer 
på skolen – Dorte Klejnstrup – sammen 
med sin mand på rejse i Østen. Undervejs 
kører de med bus i Nepal mod Pokhara 
og falder i snak med Santosh, som sidder 
overfor i bussen. 
Santosh taler fint engelsk – som mange 
af de veluddannede nepalesere gør. Han 
fortæller om sit liv i landet, han er forret-
ningsmand og driver bl.a. flere hoteller og 
laver andre tiltag for at fremme turismen 
i Nepal. 
Han fortæller også om sin kone (Rina), 
der på helt frivilligt basis driver et børne-
hjem uden for Katmandu. I Nepal findes 
der ikke et socialt system, som samler op 
på fattige mennesker – heller ikke børn, 
hvis forældre er syge, døde eller bare ikke 
er i stand til at forsørge deres børn. 
Rinas mor mistede sin mand og måtte 
derfor sende sit barn på børnehjem. Her 
så hun så kummerlige forhold, at hun 
besluttede, at det måtte hun kunne gøre 
bedre. Hun havde en lille jordlod, som 
hun byggede et hus på – for indsamlede 
midler, sponsorater og lign., og startede 
så sit eget børnehjem. 

Dorte Klejnstrup og hendes mand Jens blev så optaget af deres besøg på børnehjemmet, at de beslut-
tede, at de ville hjælpe på en eller anden måde. I 2013 var Dorthe derfor primus motor i en projektuge i 
Gøgereden, hvor der blev samlet penge ind til dette børnehjem, som især ønskede sig nogle høns og en 
ko, så der kunne skaffes æg og mælk til børnene. 

Af skolebibliotekar Bente Bach

Alle elever i Gøgereden var dybt involveret i projektet. og ved forskellige tiltag som salg af kager, bolsjer, 
bilvask, ”operation dagsværk”- lignende tiltag, stort loppemarked med sponserede effekter og et stort 
sponsorløb på motionsdagen lykkedes det Gøgeredens børn at indsamle over 50.000 kroner. 
Disse penge blev brugt på børnehjemmet til at bygge en stald til deres senere indkøbte dyr. Denne stald 
kom til at hedde ”Cuckoo´s Nest” – gøgereden på engelsk.                                     
Under et stort jordskælv i 2016 blev selve byen og børnehjemmet beskadiget, så alle børnene og mange 
beboere fra landsbyen måtte bo i Cuckoo`s Nest i næsten et helt år, mens renoveringsarbejdet i lands-
byen stod på.
Efterfølgende har flere af Houlkærskolens elever og deres familier besøgt børnehjemmet i Nepal. 
Santosh var på genbesøg hos Dorthe og Jens. Det var Santosh` første besøg i Danmark, og selvfølgelig 
en stor oplevelse for ham. Han bed mærke i, at Danmark er et meget rent land, og at folk er meget åbne. 
De smiler, nikker og ser èn i øjnene, når man møder dem på gaden. 
Eleverne i Gøgereden mødte ham en dejlig sommerdag, hvor de i forbindelse med morgensamlingen så 
billeder fra børnehjemmet og fik lejlighed til at stille spørgsmål til ham. I den efterfølgende lektion måtte 
man lige finde kortet frem for at placere Nepal på verdenskortet. 
Dejligt med et pust ude fra den store verden. 
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Allerede i juli blev bladene gule og faldt af træerne på grund af den meget varme sommer… det var helt 
efterårsagtigt at se på. 
Nu er efteråret så rigtig kommet, og det er ovre med varmen og de lyse aftener. De mørke aftener er 
tiden, hvor vi suger viden og inspiration til os, når vi blandt andet går til koncerter og foredrag.
Dette efterår er der masser af musik på programmet – mere end der plejer. Viborg Kommune har indgå-
et en aftale med Spil Dansk. Derfor står uge 44 i musikkens tegn på Viborg Bibliotekerne.

Spil Dansk
Kort fortalt er Spil Dansk ugen – altid uge 44 – hvor dansk musikliv har fuld eksponering i medierne 
og på live-scenerne. Her kan lytterne opleve og høre dansk-produceret musik - også ny -  som de ikke 
hører til dagligt. Der vil være mere end 1000 musikarrangementer i samtlige 98 kommuner. De dansk-
sprogede sange er med til at styrke sammenholdet og fællesskabet.

På hovedbiblioteket er der mandag formiddag fællessang 
og hygge med Tove Hyldgaard og Tonny Landy. De var 
begge ansat ved Det Kongelige Teater og har begge en 
lang musikkarriere bag sig. For øvrigt er det Lars Boye 
Jensen, der akkompagnerer de to operasangere.
Torsdag er der hele to koncerter. Klokken 18:30 spiller 
talentelever, forfatterelever og kor fra Kulturskolen Viborg 
koncert på Skakbrættet. 
Den anden koncert torsdag er intim solokoncert og Artist 
Talk med Elisabeth Gjerulff Nielsen. Den afholdes på Mu-
sikstedet Vesterled 31 i Viborg klokken 20.00.
Lørdag afsluttes Spil Dansk ugen i Viborg med endnu en intimkoncert. Denne gang i Halmhuset i 
Almind. Her byder Susanne Ahrenkiel publikum indenfor til koncert med Sten Elten, som spiller de 
skønneste new age-toner – det bliver ren afslapning.

Syng med mig
Viborg Bibliotekerne har sammen med Kulturskolen i Viborg arrangeret fællessang under navnet ”Syng 
med mig”.  Dagens sangvært har udvalgt 8-10 sange, som de fortæller om, og bagefter synger vi de 
skønne sange. Det første Syng med Mig-arrangement finder sted i Karup Kultur- og Forsamlingshus 
den 27. september.

Der afholdes to på Skakbrættet på Hovedbiblioteket i Viborg. Og senere ét i Stoholm Kirkecenter.
Sangværterne er enten musikfagskoleleder Palle Kjeldgaard sammen med pianist David Strong eller 
leder af Kulturskolen Viborg Lene Rikke Bresson sammen med pianist Lone Brix Hessellund.
Man kan læse tid og sted i Bemærkedage eller på hjemmesiden: www.viborgbib.dk

Der er mere endnu

Skakbrættet lægger ”hus” til en række weekend-koncerter i løbet af efteråret: Viborg Mandskor syn-
ger sange fra Skatteøen, Engelbrecht Band spiller traditionen tro søndagsjazz første søndag i oktober, 
Viborg Concert Band præsenterer en bred vifte af musikgenrer, Sødal Happy Singers synger et bredt 
repertoire af sange under ledelse af pianist Anders Hjort.

I slutningen af november er der koncert med ”Jazz på Dansk” – et stjernehold af professionelle jazz-
musikere: Martin Schack på klaver, Morten Ramsbøl på bas, Michael Olsen på sax og sidst, men ikke 
mindst Morten Lund (oprindeligt fra Viborg) på trommer. Koncerten er et samarbejde med Vestervang 
Kirke. Billetsalget er i gang på Viborg Bibliotekernes hjemmeside. Gå endelig ikke glip af den koncert!

Juletraditioner
Viborg Big Band spiller selvfølgelig igen 
i år sin swingende julekoncert på Skak-
brættet. Dirigent Ebbe Ringblom har 
måske en overraskelse i ærmet… en 
gæstesolist … For andet år i træk spiller 
Viborg Big Band også julekoncert i Sto-
holm. 

Anden søndag i advent synger Viborg Koret julen ind under ledelse af Karl Alfred Petersen. 
Der vil også være et par fællessange… og kaffe på kanden.
Hent BemærkeDage på biblioteket og læs mere om tid og sted. Der er et hav af andre tilbud også. 
Ha’ et godt efterår!
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Masser af musik  
i efteråret ’18

HOULKÆR BIBLIOTEK
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Mandalakursus med Gurli 
Maagaard på Houlkær Bibliotek
Vi gentager opfordringen til at deltage i et lille kursus i 
mandalategning for unge og voksne på biblioteket.
Gurli Maagaard instruerer onsdag d. 26. september og 
onsdag d. 3. oktober kl. 14.00 – 16.00. 
 
Materialer koster 25 kr. pr. gang, ellers er det gratis. 
Medbring gerne selv passer, lineal og saks.
Tilmelding til Houlkær Bibliotek, som giver kaffe  
og en småkage.
 
Mandala betyder centrum og cirkel. Centrum er 
hjertet, og cirklen er hele verden udenom. 
De smukke mønstre er blevet skabt siden helleridsninger-
ne: hugget i sten – broderet af kvinder – formet i glas i de 
store kirkeruder… 

I naturen findes utallige cirkelmønstre. 
 
Prøv bare at skære et æble eller en appelsin igennem på midten eller 
se symmetrien i en blomst.
 
Gurli Maagaard, som for nyligt er flyttet til Houlkær, har ”altid” arbejdet som kunstner
med mange forskellige materialer og teknikker.
 
På kurset skal vi se – klippe – tegne, imens vi finder ind til roen ved at være.

HOULKÆR BIBLIOTEK
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Bogbyttedag på Houlkær 
Bibliotek i november
I de seneste år har der været holdt byttedage et par gange om året, men da der ikke mere bliver 
afleveret så mange bøger, samles det hele til en årlig bogbyttedag lørdag d. 24. november kl. 10.00 
– 12.00
Som sædvanlig er man velkommen til at aflevere de bøger, som man ikke mere vil have stående i 
reolen til biblioteket, når det passer i forhold til oprydning. Vi tager også imod film og musik, som 
søger nye ejere. Det hele bliver sat på lager til den store dag, hvor alt bliver lagt frem i mødelokalet.
Alle er velkomne til at komme og forsyne sig med bøger til eget brug. Det hele er gratis – en gave fra 
den ene læser til den anden.
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Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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Ny svømmehal i Houlkær?
Skal Houlkær være hjemsted for en ny svømmehal i Viborg…

E-Sport i Houlkær
Snart kan man også dyrke E-Sport i Houlkærhallen!

Det er næppe gået manges næser forbi, at vi i Viborg mangler en svømmehal med en ordentlig 50 meter 
bane. Der er også politisk konsensus omkring ønsket om en ny svømmehal. Længe har en idé om at om-
bygge det efterhånden gamle og slidte Vestbadet været det mest seriøse bud på et nyt svømmemekka i Vi-
borg. Det lige indtil borgmester Ulrik Wilbek sidst i august trak i ”nødbremsen” og kaldte til betænkningstid. 
Er Vestbadets fremtid som svømmehal den rigtig løsning, eller er der andre muligheder, som måske giver 
mere mening nu og i fremtiden? JA! Mener vi i Houlkær… 
60 millioner er immervæk mange skattekroner, og vi føler i Houlkær, at vi står med et stærkt argument, når 
vi siger, at de mange penge bør komme flest muligt til gode. Det vil en svømmehal i Houlkær gøre!
Ideen om en svømmehal ser også ud til at give mening hos andre end de mest lokalpatriotiske. Blandt 
andet har Lars Norup, chefredaktør for Viborg Stifts Folkeblad, været ude i en leder og kvittere for vores idé 
og argumentet om, at en ny svømmehal bør komme flest mulig til gode. 
Mads Panny, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, bragte også idéen op, da han holdt velkomsttalen 
ved dette års Houlkærløbet, og selvom der ikke var konkrete garantier fra Mads, så noterer vi os, at han 
bestemt ikke talte idéen ned - tværtimod.
Hva’ så nu? Ja, intet er jo besluttet, men vi tager borgmesterens beslutning som udtryk for rettidige omhu 
og ønsket om at få et bedre og bredere grundlag at tage beslutningen om placeringen Viborgs fremtidige 
nye svømmehal ud fra, og det kvitterer vi naturligvis for her i Houlkær. 

Jens Johansen, fmd. Houlkærhallen

Efter længere tids arbejde på de indre linjer er Houlkærhallen, Houlkær IF og Houlkærskolen klar til at prøve 
kræfter med E-Sport. Inden børn og voksne kan sætte sig til tasterne, er der dog lige lidt praktik, som skal 
på plads, og det kræver besøg af håndværkere og ikke mindst levering af de rigtige computere og udstyr 
til spillene. 
Vi håber dog på, at vi kan være klar med vores nye E-Sportslokale til efterårsferien. Det er planen, at 
E-Sport både skal tilbydes som valgfag på skolen og som foreningsaktivitet i Houlkær IF. Vi har allerede 
aftale med én træner, men vi forventer, at tilbuddet bliver en stor succes, så vi vil gerne opfordre potentielle 
E-Sports trænere til at kontakte os, så trænerkapaciteten ikke bliver en flaskehals for de børn, som gerne 
vil gå til E-Sport i Houlkær.
Vi skal nok orientere jer løbende om projektet, og al information om de fremtidige hold og træningstider vil 
blive annonceret på www.facebook.dk/houlkaer og www.houlkaer.dk.

Jens Johansen, fmd. Houlkærhallen

43

E-Sport er den hurtigst voksende sportsgren i Danmark, og 
forventningerne til fremtiden er enorme. Foto: Palle Skov, dgi.dk

Modelfoto af 50m bassin fra projektbeskrivelse af  
”Fremtidens Roskilde Badet” i Roskilde.
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Go´nat idræt rejser sig igen
Det gav svedige håndflader i Houlkær IF, da Ole Sivert Hansen og Allan Toft havde trykket dem 
med meddelelse om, at de ville træde ud af Go´nat idræt. Ville traditionen overleve uden de gamle 
bærende kræfter?

Af: Maiken Marie Dyrvig

Egentlig havde det været en bekymring længe. Det traditionsrige Go´nat idræt i Houlkærhallen var velbes-
øgt, men ikke velbemandet. 
Det frivilligt styrede tilbud, der hører under Houlkær Idrætsforening, blev koordineret, styret og ledet af 
Ole Sivert Hansen og Allan Toft, der i mange år - og med et særdeles vekslende antal frivillige - har holdt 
aftentilbuddet kørende til glæde for Houlkærs børn og unge fra 0.-9. årgang. Tænk, hvis vi ikke havde Ole 
og Allan!
Da de to bærende kræfter i foråret sagde stop (deres egne børn var for længst blevet store, og med al 
respekt måtte det her være en oplagt frivillig opgave for de forældre, hvis børn faktisk var brugere af Go´nat 
idræt) så blev håndfladerne let svedige i Houlkær Idrætsforening. 
Jagten på nye, kvalificerede kræfter satte ind. 
- Der blev blandt andet skrevet om Go´nat Idræt i Houlkær Nyt med opfordring til at melde sig som frivil-
lig, og der foregik en del mund-til-mund-hvervning, forklarer Michelle Poulsen, medlem af bestyrelsen i 
Houlkær IF og overordnet ansvarlig for Go´nat Idræt. 

Lukningstruet
Ganske hurtigt meldte en ny frivillig - Line Sjørring - sig på banen til at stå for vagtplan- og informations-
delen, men idrætsforeningen var kun halvvejs i mål, hvis aftentilbuddet skulle sikres. 

- Listen over frivillige vagter – altså dem, som er til stede i hallen under Go´nat Idræt – talte foruden de 
to ansvarlige kun otte-ni personer, hvilket ikke er meget, når der hver gang skal beregnes minimum seks 
personer til bemandingen. Med andre ord var der altså ikke nok frivillige vagter til, at Go´nat idræt kunne 
fortsætte, forklarer Michelle Poulsen. 

Bestyrelsen i HIF vendte problemet
- Konklusionen var, at blev der ikke fundet flere frivillige, ville Go´nat Idræt blive lukket ned og dermed være 
fortid i Houlkær. Det var naturligvis ikke den løsning, vi ønskede i bestyrelsen. Go´nat Idræt har i mange 
år været et godt tilbud til børn og unge i Houlkær, og det ville være så ærgerligt at se det stoppe, men det 
var den eneste løsning, vi kunne se på dette tidspunkt, siger Michelle Poulsen, der, som et sidste forsøg, 
lagde et opslag på Facebook. 
Her gjorde hun det klart, at hvis ingen meldte sig som frivillige, ja, så var Go´nat Idræt fortid. 
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Løfter i flok
- Der blev sat en deadline – og det hjalp heldigvis, siger hun. 
- På nuværende tidspunkt har ti nye frivillige meldt sig på banen, og sammen med de eksisterende vagter 
kan vi med glæde meddele, at Go´nat Idræt fortsætter. Nu har vi en liste af frivillige, og det tillader, at man 
kan melde afbud til en vagt, hvilket tidligere kun kunne gøres med dårlig samvittighed, fordi man vidste, at 
der ikke var andre at trække på, siger Michelle Poulsen. 
- Som medlem af bestyrelsen, og frivillig vagt til Go´nat idræt, er jeg utrolig glad for, at tilbuddet fortsætter 
– og at vi har fået nye kræfter med på listen. Uden frivillige vil der ikke være den slags tilbud til børn og 
unge i Houlkær. Det betyder meget, at vi løfter i flok, siger hun og får med denne tak og opfordring lov til 
at afslutte historien om Go´nat idræts rejse igennem krisen: 
- Houlkær IF vil gerne sige stor tak til Ole og Allan for deres enorme indsats igennem mange år. 
Sidder du og har fået lyst til at være frivillig i Houlkær, så kontakt gerne Michelle Poulsen på  
mmfpoulsen@gmail.com

Fakta - om Go´nat idræt
• Blev etableret i 1996

• Hører under Houlkær Idrætsforening

• Har til huse i Houlkærhallens sportshal

• Kører sidste lørdag i september, oktober, november, januar, februar, marts og april

• Klokken 18.00-21.00 er dørene åbne for 0.- 5. årgang

• Klokken 21.00-23.30 åbner dørene for 6. - 9. årgang

• På det yngste hold er der altid mindst tre voksne til stede. En til kassen og to til børnene

• På det ældste hold er der mindst to voksne til stede

• Tilmelding er aldrig nødvendig

•  Det koster 10 kroner at deltage. Pengene går til leje af hallen
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Senior-badminton med 
succes og vokseværk
Af Bodil Barrett og Sonja Larsen

Det var med blandede følelser og forventninger, vi i januar 2017 kontaktede Houlkærhallen og fik aftalt et 
møde med formand for hallen, Jens Johansen, vedrørende nogle tanker og ideer, vi gik med.
Vi ville kort og godt starte en badmintonklub, for alle der kun behøvede at have et minimum af kendskab til 
spillet, men måske havde lysten og ikke mindst viljen til at afprøve vores måde at spille på.
Jens Johansen viste stor interesse for vores ide, og det samme gjorde Leif Møller, formand for Asmild 
Badmintonklub.
Efter et par møder, mails med videre lå konceptet klar, og under Asmild Badmintonklub blev vi nu tilmeldt 
som et hold  ”Motion 60+”.
Da dagen oprandt, var vi lidt spændte på, hvor mange der ville møde op, konceptet havde vist ikke været 
prøvet før….
Tre-fire stykker dukkede op, det var jo ikke mange… Til gengæld var dem, der kom, positive, interesserede 
og ville gerne fortsætte…
Rygtet bredte sig om vores klub, to mere kom til, og derefter flere….
Dags dato må vi betegne vores satsning og ide som en stor succes.
Vi spiller 10 af årets måneder, én gang om ugen, og vi har fuldt hus - det vil sige 20 spillere. 
Alle er meget glade for vores ”system”, der tilgodeser alle, også selvom vi er et ulige antal mødt op.
Sidste spilledag i måneden er der dømt ”kaffemik” efter spillet, hvor vi får tid og lejlighed til at tale sammen, 
og alle deltager. Kaffen bliver medbragt på skift.
Konceptet er tilsyneladende godt og kan varmt anbefales, såfremt nogen går med tanker om at gå i gang 
med at få sig rørt… igen.
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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

Der er dømt hygge og ”kaffemik” efter badminton-spillet.
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Nyt ansigt på kirkekontoret
Mit navn er Mark Czepluch, og jeg er jeres nye kordegn siden 
den 12. juni.
Jer er født i Lutherstadt Wittenberg og opvokset i det tidligere 
DDR. Efter min studentereksamen i 1998 studerede jeg klassisk 
musik – kontrabas – i Weimar. Til Danmark, nærmere bestemt 
Odense, kom jeg som udvekslingsstuderende i 2003. Her afslut-
tede jeg min musikalske dannelse i 2005.
Efter 12 år i detailhandlen – bl.a. i Tiger, Maxi Zoo og Aldi - heraf 
de sidste 9 år som butikschef - arbejdede jeg en i en kort periode 
som personalekonsulent i et vikarbureau.
Min kone Elisabeth, som er organist, vores søn Fritiof på tre år 
og jeg bor i Ørum. Som familie holder vi meget af naturen - både 
her i Danmark, men også af Alperne, hvor vi gerne vandrer på de 
smalle stier.
Jeg holder stadig musikken vedlige i bl.a. Århus Amatørsymfo-
niorkester, hvor jeg også er medlem af bestyrelsen og kasserer.
I nogle sammenhænge vil I også kunne opleve mig på mit instru-
ment.
Jeg glæder mig til at møde jer enten på mit kontor og i kirken eller 
måske ved et af de mange arrangementer.

SOGNEARRANGEMENTER
Torsdag den 13. september kl. 19.30
Foredrag med Per Stig Møller 
”De fire isbjerge”
Et foredrag om verdens største udfordringer
Verden har altid stået foran store udfordringer, men i disse år sy-
nes panderynkerne hos magthavere og meningsdannere i Vesten 
at være dybere end tidligere. Kan vores nationer og institutioner 
klare presset fra den voldsomme migration, de stigende klimaud-
fordringer, religionskonflikter og en ustyrlig global økonomi?
Per Stig Møller giver i foredraget De fire isbjerge – en fortælling om verdens tilstand sin analyse af disse 
fire, ifølge den tidligere udenrigsminister, mest presserende dagsordener. Ved hjælp af økonomiske 
nøgletal, kulturanalyser og historiske sammenligninger giver forfatteren et rids af de fire store isbjerge, 
magthavere og befolkningerne i Vesten skal navigere rundt om de kommende år. Publikum efterlades 
med håbet om, at så længe vi tør se udfordringerne i øjnene, skal det nok blive lysere tider.

Per Stig Møller vil, efter foredraget, signere sin sidste bog, der har samme titel som foredraget. 
Ligeledes bliver der mulighed for at købe et eksemplar af bogen. 
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Torsdag d. 25. oktober kl. 14.30
Sogneeftermiddag med Steff Ejlertsen
”Børnehjemsdreng fra 1951 – 1961” 
I disse år diskuteres anbringelse af børn uden for eget hjem ofte, og der er lavet 
film og skrevet bøger om forskellige oplevelser, som både kan være negative 
og positive. Steff Ejlertsen kommer og fortæller sin positive historie om at være 
børnehjemsdreng. Steff Ejlertsen fortæller om sit ti års ophold på Børnehjem-
met Kildebjerget, hvor han på trods af svære vilkår kommer videre i sit liv. Han 
oplever en institution, der er præget af stor omsorg og kærlighed over for de 
anbragte børn. Steff Ejlertsen uddanner sig til lærer og har bl.a. arbejdet som 
fri- og efterskoleforstander i 17 år. Han har skrevet forskellige bøger, og i 2016 
deltog han i en tv-udsendelse om: ”Børnene fra Kildebjerget”.

KONCERTER
Onsdag den 10. oktober kl. 19:30
Korkoncert med Midtjysk Kammerkor
Midtjysk Kammerkor, dir. Søren Birch, opfører musik af 
Knut Nystedt, Erik Haumann og Søren Brich.
Fri entré

Søndag den 4. november kl. 20.00
Allehelgenskoncert
Ved koncerten opføres John Rutters lyse og lyttevenlige 
requiem. John Rutter hører til blandt de mest afholdte 
nulevende komponister. Hans sikre sans for den fan-
gende melodi og hans lette, lyse klang har tryllebundet 
et stort publikum verden over. Hans requiem forener de traditionelle latinske messeled og de bibelske 
salmer med et moderne musikalsk udtryk.   
Værket opføres af Aarhus Vestre Provstis kammerkor, som for 7. år i træk laver en fælles koncert. 
Akkompagnementet udføres af et kammerorkester inkl. orgel.
Dirigent: Martin L. Hornstrup. Entré: 50,- unge gratis

Søndag den 11. november kl. 19:30
Soloklaverkoncert med Rebecca Ryan Thomsen
Rebecca tager udgangspunkt i den frie improvisation som en dør ind i nuets 
ubeskrivelige væsen. Til det bruger hun elementer fra egne kompositioner og 
musikstykker, der står hendes hjerte nær, både fra den rytmiske verden samt 
fra den klassiske klavertradition.
Lyset dæmpes, og til de forskellige klaverstykker er der udført scenografi af 
kunstmaler Ulla Lundsgart.
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Kirkens Korshær samler ind, også i Viborg og omegn.

Alt for mange mennesker i Danmark lever på kanten af samfundet. Hjemløse, ensomme, fattige. I 
Kirkens Korshær arbejder vi for at holde hånden under dem.

Du kan også hjælpe ved at samle ind til vores landsindsamling søndag d. 25. november. For os er det 
vigtigt, at mange støtter indsamlingen ved at gå en tur med indsamlingsbøssen denne søndag. For vores 
brugere er det også nogle vigtige kilometer, der bliver gået.

Vi ved godt, at der samles ind til mange forskellige formål i løbet af året. Alligevel vil vi gerne gøre 
særligt opmærksom på denne indsamling. Dels fordi vi har hårdt brug for pengene, dels fordi arbejdet 
for dem, der ikke har andre muligheder end at gå til Kirkens Korshær, er så vigtigt.
Kontakt korshærsleder Mads Bæk, når du har besluttet dig for at blive indsamler, så får du al den 
praktiske information, du har brug for. Du kan også kontakte hovedkontoret, som så sender dine kon-
taktoplysninger til det relevante sted.

Korshærsleder Mads Bæk tlf.: 24 24 14 92 Sct. Leonis Gade 8, 8800 Viborg
  Email.: viborg@kirkenskorshaer.dk

Kirkens Korshærs hovedkontor tlf.: 33 12 16 00 Nikolaj Plads 15, 1067 Kbh. K.

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

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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ANDET
Søndag den 30. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste
”Hvad hedder det så?” siger vi til vores børn, når 
de farer op fra bordet efter middagsmaden. ”Tak 
for mad!” råber de tilbage halvt ude af døren. Til 
høstgudstjenesten mødes vi for én gang om året at 
få sagt ordentligt ”tak for mad”, ja, tak for livet og 
alt det, vi dagligt får til at leve af.
Traditionen tro indbydes sognets børn til at bære 
frugt og grønt ind i kirken. Har du noget fra din 
have – frugt, grønt, blomster - som du gerne vil 
give, så tager vi gerne imod! Efter gudstjenesten 
holdes auktion over de gode sager. Ved gudstjenesten deltager Houlkærs Grønne Pigespejdere og Houl-
kærs Børnekor.

Søndag den 3. oktober og 7. november kl. 17.00
Spaghettigudstjenester
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. Der er ingen tilmelding.

Søndag den 4. november kl. 10.30
Allehelgensgudstjeneste
Allehelgensdag har sit helt særlige præg i kirken. Allehelgensdag er dagen, hvor vi mindes de menne-
sker, vi ikke har hos os mere. Ganske særligt går tankerne til dem, som vi mistede i Houlkær Sogn i det 
forgangne år. Deres navne vil blive læst op under gudstjenesten.
Pårørende vil modtage et brev med indbydelse til gudstjenesten.
Ved gudstjenesten opføres blandt andet Egil Hovlands korværk ”Agnus Die“ med deltagelse af vokalen-
semblet ViVe samt Uffe Munkgaard på fagot og Maja Simonsen på orgel.

Søndagsfrokost
Der er frokost for alle, der har lyst til en bid brød og lidt hyggeligt samvær efter gudstjenesterne den 21. 
oktober og den 18. november

Babysalmesang
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne. De ca. 40 minutter går med 
sange og salmer. Vi ser på sæbebobler og gynger i tæppe m. m., så børnenes sanser bliver stimuleret 
på mange forskellige måder. Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst. 
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Mikroovn forefindes til eventuel tilberedning af mad til de små. Tilmelding til Hanne Flyvholm på tlf.  
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 ferieperioden fra d. 17.12 – 7.1.2019

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

Kælderhygge
Er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes sidste tirsdag i måneden i kirkens kælder fra kl. 17.00 
til kl. 18.30. Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske finder vi tid til 
at være lidt kreative. Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnat-sang. 
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Vi mødes tirsdag den 25. september, 30. oktober og 
27. november. Tilmelding til sognemedhjælper Hanne Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller 
hanne@houlkaerkirke.dk.

Åben Familie
Åben Familie er stedet, hvor du kan dele et måltid mad med andre mennesker og hygge dig med lidt 
underholdning over kaffen.  Underholdningen kan være sang og musik, oplæsning, quiz, billeder fra den 
store verden o.s.v.
Vi mødes fredage i lige uger kl. 18.30 til ca. 21.30. Vi mødes den 21. september, den 5. og 20. oktober, 
den 2. og 15. november.
Den 30. november har vi adventsfest (se program andetsteds) den 15. december mødes vi til kaffe kl. 
19.00, og den 31. december er der nytårsfest (se program andetsteds).
Sognemedhjælper Hanne Flyvholm arrangerer fælles kørsel for dem, der er gangbesværede. 
Desuden kan hun svare på spørgsmål, du måtte have angående Åben Familie på 42 83 40 27 eller 
hanne@houlkaerkirke.dk.

Viborg Menighedspleje - Aflastnings- og vågetjeneste
Aflastning tilbydes hos demente, alvorligt syge og døende i hjemmet op til tre timer, en gang om ugen.
Vågetjenesten tilbyder at sidde hos døende, det kan både være i plejeboliger og i eget hjem.
Tilbuddet omfatter borgere i Viborg. De frivillige medarbejdere er modne og ansvarsbevidste mænd og 
kvinder, flere med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger.
Henvendelse til Kirsten Larsen tlf. 50926134 eller Bodil Knudsen tlf. 20143319

HOULKÆR KIRKE

2. september - 14. s. e. trin
Kl. 10.30 Kristine Jersin 

9. september – 15. s. e. trin
Kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

16. september - 16. s. e. trin 
Kl. 10.30 Kristine Jersin

23. september - 17. s. e. trin
Kl. 10.30 Kristine Jersin

30. september -  Høstgudstjeneste 
Kl. 10.30 Kristine Jersin

7. oktober - 19. s. e. trin
Kl. 10.30 Kristine Jersin

14. oktober - 20. s. e. trin
Kl. 10.30 Kristine Jersin

21. oktober - 21. s. e. trin
Kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

28. oktober - 22. s. e. trin
Kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

4. november - Allehelgen 
Kl. 10.30 Kristine Jersin

4. november - Allehelgen
Kl. 14.00 Lotte Martin Jensen 
(Foreningen for spædbarnsdød) 

11. november - 24. s. e. trin
Kl. 10.30 Kristine Jersin

18. november - 25. s. e. trin
Kl. 10.30 Kristine Jersin
25. november - sidste s. i kirkeåret
Kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

2. december - 1. s. i advent
Kl. 10.30 Kristine Jersin

9. december - 2. s. i advent
Kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

16. december - 3. s. i advent  
– De ni læsninger
Kl. 10.30 Kristine Jersin

23. december - 4. s. i advent
Kl. 10.30 Steen Hedemann Andreassen

24. december - familiejul
Kl. 11.00 Kristine Jersin

24. december - juleaften
Kl. 13.00 og 14.15, Kristine Jersin
Kl. 15.30 Lotte Martin Jensen

25. december - juledag
Kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

26. december - anden juledag
Kl. 10.30 Kristine Jersin

30. december - julesøndag
Kl. 10.30 Kristine Jersin

31. december – Nytårsaften
Kl. 23.00 Lotte Martin Jensen

Gudstjenester

HOULKÆR KIRKE
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Kontaktoplysninger:

Kbf. sognepræst Kristine Jersin
træffes i kirken tirsdag kl. 10 – 11 og onsdag kl. 
10.30 – 11.30
tlf. 24 27 96 33
krje@km.dk

Sognepræst Lotte Martin Jensen
træffes i kirken fredag kl. 10 – 12, når hun ikke 
holder gudstjeneste om søndagen
og i Søndersøparken onsdag kl. 10.45 – 12
tlf. 29 33 64 09 · lomj@km.dk

Sognepræst Steen Hedemann Andreassen
træffes efter aftale
tlf. 60 80 47 95 · stean@km.dk

Kordegn Mark Czepluch
træffes i kontorets åbningstider 
Mandag – fredag kl. 9 – 13 og efter aftale
tlf. 86 67 40 88 · mcz@km.dk

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

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

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

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

HOULKÆR KIRKE

www.houlkaerkirke.dk

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

LÆS MERE PÅ HS-BYG.DK

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET
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Det sker …
 13/9 kl. 19.30 Foredrag med Per Stig Møller, ”De fire isbjerge Houlkær Kirke

 25/9 kl. 19.00 Foredrag om smagen af øl Viborg Gymnasium & HF

 26/9 kl. 14.00 Mandalakursus Houlkær Bibliotek

 30/9 kl. 10.00 Høstgudstjeneste Houlkær Kirke

 3/10 kl. 14.00 Mandalakursus Houlkær Bibliotek

 3/10 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste Houlkær Kirke

 10/10 kl. 19.30 Korkoncert med Midtjysk Kammerkor Houlkær Kirke

25/10 kl. 14.30
Sogneeftermiddag Steff Ejlertsen  
– ”Børnehjemsdrenge

Houlkær Kirke

 30/10 kl. 19.00 Foredrag om naturens nyttige dræbermolekyler Viborg Gymnasium & HF

 4/11 kl. 10.30 Allehelgensgudstjeneste Houlkær Kirke

 4/11 kl. 20.00 Allehelgenskoncert Houlkær Kirke

 7/11 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste Houlkær Kirke

 11/11 kl. 19.30 Soloklaverkoncert med Rebecca Ryan Thomsen Houlkær Kirke

 13/11 kl. 19.00 Foredrag om vulkaner og samfund gennem tiderne Viborg Gymnasium & HF

 20/11 kl. 19.00 Foredrag om antistof Viborg Gymnasium & HF


