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En del af sommerferien blev for mit og min families vedkommende brugt på at være på vandreferie på Møn, 
hvor man har lavet en 175 kilometer lang vandrerute rundt på øen. 
Ruten hedder – naturligvis – Camønoen med en slet skjult reference til den verdenskendte pilgrimsrute 
Caminoen, der fører til den spanske by Santiago de Compostela.  
Det blev en fantastisk ferie, hvor vi i den grad nød hinandens selskab og nærvær som familie. 
Det var primitivt. Vi sov i to medbragte tomands-telte og lavede mad og kaffe over vores Trangia-sæt. 
Kun én telefon var medbragt, og udover at den fungerede som vores kamera på turen, blev den kun tændt 
i få minutter hver aften for at tjekke, om der var sket noget alarmerende, vi bare måtte reagere på. 
I en tid med stress og jag og alverdens elektroniske hjælpemidler, som de fleste af os er helt og aldeles 
afhængige af, kan det stærkt anbefales at tage på en sådan tur, hvor al kontakt med den elektroniske 
virkelighed er tæt på ikke-eksisterende. 
Eller måske skulle du prøve eksperimentet derhjemme. Lad telefonen hvile i en uge. Kan du det? 
Jeg udfordrer dig hermed til at prøve!
Nå, tilbage til det med ferie. Sådan nogle har jeg også med jævne mellemrum været heldig at holde i 
udlandet. Det er fantastisk at rejse ud for at opleve andre kulturer. Bestemt. Men som jeg sidder her og 
tænker tilbage på både Møn, Kroatien og Egypten og drømmer mig til muligt fremtidige destinationer som 
Maldiverne, New York og Thailand, ja så er det, at det slår mig, hvor skørt det er, at vi rejser jorden rundt 
for at opleve, men at vi ofte ikke lægger mærke til det helt nære. Det, som er lige foran os.
Hvor godt kender du eksempelvis Houlkær? Måske har du boet her i rigtig mange år, men 
uden at du måske reelt ved, hvad der foregår i hallen, i aktivitetshuset, på gymnasiet 
eller i de mange boligblokke på Odshøjvej.
Nu får du en unik mulighed for at blive lidt klogere på din egen bydel, og jeg vil i den 
grad opfordre dig til at tage imod invitationen, når der den 4. oktober fra klokken 18 
til 21 for første gang holdes ”Åben Houlkær”. Her vil forskellige institutioner, foreninger 
og butikker byde ind med forskellige aktiviteter og have deres døre åbne for alle i og 
omkring Houlkær. 
Tændte haveblus vil lede dig rundt i Houlkær, og gymnasiet, Plejecenter 
Kildehaven, Houlkærskolen, biblioteket og hallen er allerede med på over-
sigten over de steder, der slår dørene op. Og flere kommer formentlig til.
Så sæt kryds i kalenderen den 4. oktober, hvor du har mulighed for 
at møde mange af de steder og mennesker, som er med til at gøre 
Houlkær til et unikt og dejligt sted at bo.
God tur!

Hvor godt kender  
du egentlig Houlkær?

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt
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AKTUELT I OMRÅDET

Mange hundrede borgere troppede traditionen tro op,  
da årets udgave af Houlkærløbet blev afviklet.

Af Kristian Wesenberg Andersen, Redaktør af Houlkær Nyt

LØB OG HYGGE  
VED HOULKÆRS  

SENSOMMERFEST
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AKTUELT I OMRÅDET
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Vinden rev i kinderne og de bare ben hos de mange løbere, som torsdag aften den 5. september stod klar 
foran Houlkærhallen.

De lignede nogen, der egentlig bare gerne ville i gang med at bevæge sig, men før startskuddet til Houl-
kærløbet 2019 lød, måtte de mange hundrede småfrysende deltagere først lægge øre til en kort tale fra 
Mads Panny (S), formand for kultur- og fritidsudvalget - og i øvrigt selv med startnummer på maven - og 
siden til formanden for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard.

Mads Panny brugte en del af taletiden på at fortælle om Houlkærs fortræffeligheder og om, hvorfor hans 
indstilling er, at en ny foreningsbaseret svømmehal bør placeres i Houlkær. 

Henrik Søgaards primære opgave som formand for den lokale initiativgruppe var at overrække Houlkær 
Initiativpris 2019, og den gik til Jens Johansen, som blev hædret for ikke mindst det ihærdige arbejde, han 
har lagt for dagen i bestræbelserne på netop at sikre en svømmehal i Houlkær.

Jens Johansen er pædagogisk leder på Houlkærskolen og formand for Houlkærhallens bestyrelse.

Så løber vi!
Efter hyldesten af Jens Johansen var det endelig tid til det, de fleste med sikkerhed var kommet for: 
Houlkærløbet.

Først blev børneløbet for de mindste til og med tredje klasse skudt i gang, og da de havde tilbagelagt ruten 
på 2,5 kilometer, var det de større børn og de voksnes tur til at prøve kræfter med ruten, som nu skulle 
tilbagelægges tre gange - altså i alt 7,5 kilometer.

Efter løbene var der hygge og boldspil i hallen og på pladsen foran hallen. Der var musik, grillpølser, suppe, 
øl, frugt og masser af godt humør. 

AKTUELT I OMRÅDET
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Initiativgruppeformand Henrik Søgaard (t.v.) overrækker Initiativprisen  
Houlkær 2019 til formand for Houlkærhallen, Jens Johansen.
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AKTUELT I OMRÅDET

Halformand hædret  
med initiativpris 
”Du er et forbillede til kopiering”, lød det rosende fra Initiativgruppe-formand Henrik Søgaard til 
Jens Johansen ved prisoverrækkelsen 5. september

Det er ikke så få løgnehistorier, der er blevet fortalt gennem årene, når medlemmerne af Initiativgruppen 
Houlkær har skullet sikre sig, at årets modtager af Initiativprisen Houlkær nu også var til stede ved prisover-
rækkelsen…

I år var det overhovedet ikke nødvendigt at omgås sandheden på mere eller mindre lemfældig vis.
Initiativgruppeformand Henrik Søgaard og kompagni vidste på forhånd, at årets prismodtager nærmest 
med sikkerhed ville være på pletten til prisoverrækkelsen i minutterne inden det årlige Houlkær-løb.
Initiativprisen 2019 gik nemlig til Houlkærhallens nu snart mangeårige halbestyrelsesformand, Jens Jo-
hansen, som også op til dette års Houlkær-løb havde travlt med at organisere pengekasser, fadølsud-
skænkning, grillpølser, borde og stole – og hvad der ellers hører sig til i forbindelse med afviklingen af årets 
store lokale motionsbegivenhed.
- Om nogen har du gjort dig fortjent til prisen. Du demonstrerer på allerfineste og energiske vis en indsats 
for området, præget af stor viden og omtanke. For tiden handler det om Houlkærhallens ve og vel – helt 
aktuelt gennem arbejdet med at få byens nye svømmehal til at blive en del af hallen. Men du har også 
med dine ideer og indsats været med til at skabe bedre rammer for hallens og områdets fremtid gennem 
samarbejde med bl. a. skole og gymnasium.
- Du er et forbillede til kopiering, lød det anerkendende fra Henrik Søgaard, inden han på vegne af Initiativ-
gruppen Houlkær overrakte blomster og diplom til en noget betuttet Jens Johansen, som tydeligvis ikke var 
forberedt på, at han på denne måde skulle blive en del af optakten til Houlkærløbet 2019.

Arbejdet gjorde udslaget
Den nybagte Initiativprismodtagers personlige Houlkær-historie går tilbage til 2001, da han sammen med 
sin familie flyttede til området.

Fem år senere blev han gradvist via sønnens fodboldinteresse involveret i arbejdet i Houlkær IFs fodbold-
afdeling, og siden 2010 har han som arbejdende bestyrelsesformand stået i spidsen for Houlkærhallen.
En post, som han egentlig var fast besluttet på at frasige sig med virkning fra i år. Med henvisning til, at han 
og familien nu ikke længere har adresse i Houlkær og i det hele taget ikke længere er personligt engageret 
i det lokale foreningsliv.

Af Kim Juhl Andersen



12

Kig indenfor 
til en kop kaffe og en god snak 

  

 
 

Tirsdagscafé 
i Aktivitetshuset 

kl. 16-17.30 
 
 

Arr. Bydelsmødrene 
Alle er velkomne 
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AKTUELT I OMRÅDET

Til gengæld har Jens Johansen for nylig skiftet et job som pædagogisk leder på Mønsted-Sparkær Skole 
ud med et tilsvarende job på Houlkærskolen, og blandt andet på den baggrund har han nu i første omgang 
indvilget i at fortsætte i endnu to år på posten som formand for Houlkærhallen.
- Jeg er virkelig glad for mit nye arbejde her i Houlkær – og synes, det er nogle rigtig spændende ambitio-
ner, Houlkærskolen har om at ville være med til at understøtte foreningslivet her i området.
- Og så er jeg naturligvis også meget optaget af at være med til at følge arbejdet for en svømmehal i 
Houlkær til dørs.
- Derfor har jeg nu foreløbig sagt ”Ja” til at blive på posten som halbestyrelsesformand frem til 2021, 
forklarer Jens Johansen.

Tæt tag og øget aktivitet
Groft trukket op overtog han i 2010 ansvaret for ”en utæt hal uden penge”, og skal Jens Johansen i dag 
pege på dét, han er mest stolt over at have været med til at udrette gennem de seneste ni år, er det netop, 
at det effektivt er lykkedes at få styr på hal-økonomien.
- I dag har vi et tæt tag og et nylakeret halgulv. Og frem for alt er vi sluppet af med den økonomiske afmagt-
følelse, som, jeg kan høre, præger hverdagen i mange af kommunens andre idrætshaller.
- Det, synes jeg godt, vi her i Houlkær kan tillade os at være tilfredse med, bemærker årets Initiativpris-
modtager.

Samtidig glæder Jens Johansen sig også over det støt stigende aktivitetsniveau i den lokale idrætshal. En 
aktivitet, som alene fra forrige sæson og til i år er steget med et sted mellem 30 og 40 procent takket være 
tilgangen af bl. a. Midwest Musketeers, Viborg Floorball Klub og andre nye aktører som Viborg Firma Idræt.
Heldigvis indgår Viborg Gymnasium og HFs idrætshal nu også i det komplicerede puslespil om trænings-
tider i Houlkær-området.

På den måde kan Houlkærhallen fortsat – så nogenlunde – følge trit med det stigende aktivitetsniveau. 
Uden at det dermed er sagt, at alle er ubetinget tilfredse med de træningstider, de har fået tildelt i den 
kommende indendørssæson.
- Men fortsætter udviklingen er der da ingen tvivl om, at vi ret hurtigt vil få brug for ekstra hal-kapacitet, 
forudser Jens Johansen. Uden at han i den forbindelse tænker på en hal med vand i.
Hvad svømmehallen angår, så ligger det projekt nu i første række på politikernes bord.
- Vi håber stadig, at byrådsflertallet vælger den rigtige løsning, som med vore øjne er at placere den nye 
svømmehal i Houlkær, men foreløbig er afgørelsen udskudt til 16. september, og indtil da kan vi ikke gøre 
meget andet end at vente, erkender Jens Johansen, modtager af Initiativprisen Houlkær 2019.
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AKTUELT I OMRÅDET

Fredag den 4. oktober barsler Initiativgruppen Houlkær med et nyt og anderledes arrangement. I tids-
rummet 18.00 - 21.00 vil forskellige institutioner, foreninger og butikker byde ind med forskellige aktiviteter 
og have deres døre åbne for beboerne i Houlkær. 

Initiativgruppen Houlkær har eksisteret i mere end 20 år og er et demokratisk valgt organ, som arbejder for 
områdets interesser. Foreningens formål er at fremme trivsel og sammenhold blandt borgerne i Houlkær 
på tværs af alder, køn og nationalitet, ved at være initiativtager i sager af fælles interesse. 

- Efter 3 gode år med en kulturfest, hvor vi har hyldet Houlkærs kulturelle fællesskab, vil vi dette år sætte 
fokus på alle de forskellige aktører, vi har i vores nærområde, siger Anette Smidt, medlem af Initiativgrup-
pen Houlkær. 

- Vi vil gerne sætte fokus på det brede fællesskab, åbne dørene og præsentere alle de aktører, som er med 
til at gøre Houlkær til noget helt særligt. Vi håber på, at en masse beboere i Houlkær vil være nysgerrige 
og undersøgende på at opleve området, som måske ikke tidligere har været en del af egen hverdag. For 
hvordan ser gymnasiet egentlig ud indefra, og hvem arbejder på vores lokale plejehjem? Hvem er vores nye 
frisør i området, og hvad sker der i hallen? siger Anette Smidt.

Der er allerede en bred opbakning til arrangementet, hvor bl.a. gymnasiet, Plejecenter Kildehaven, Houl-
kærskolen, biblioteket og hallen byder ind. Der udarbejdes en rute rundt i Houlkær, som er markeret med 
tændte haveblus, og som vil lede folk rundt til de mange forskellige aktiviteter og åbne steder.

Samtidig vil et udleveret kort vise, hvilke muligheder man kan opleve, så man enten kan udvælge specifikke 
steder eller tage hele turen rundt. Vi mødes alle kl. 18.00 på Houlkær Torv. 

- Vi håber virkelig på en bred opbakning til arrangementet, og vi opfordrer alle til allerede nu at sætte kryds 
i kalenderen ved den 4. oktober, slutter Anette Smidt. 

Hvis nogle skulle have lyst til at yde hjælp til arrangementet, skal de være velkomne til at kontakte Initiativ-
gruppen Houlkær eller skrive til anettessmidt@gmail.com. 

Åben Houlkær  
– et stærkt fællesskab 
på tværs
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HOULKÆR IDRÆTSFORENING 

Benzinpenge  
til Houlkær IF 
Benzinstationen OK støtter lokale idrætsforeninger, heriblandt Houlkær IF.

- Vi er jo kommet godt i gang med træningen efter ferien, og vi er glade for OK-aftalen, da der jo er nok at 
bruge penge på med ca. 120 medlemmer, hvoraf ca. 80 procent er børn og unge, fortæller formanden for 
Houlkær IF Fodbold, Dorte Sigvardsen, og hun forklarer videre:
- Vi har brugt penge på nye spillersæt og træningsrekvisitter, som der normalt ikke er råd til. Eksempelvis 
har vi tidligere købt et agilitysæt, altså en slags forhindringsbane med forskellige stationer, rebounder og 
stiger. Og disse indkøb er jo med til at gøre træningen mere spændende og inspirerende. Vi har en satsning 
med futsal for især de 6-12 årige, og det kræver også noget ekstra udstyr og dyre bolde. Vi tilbyder også 
vores trænere og ledere, at de kan komme på kurser og giver dem også diverse træningstøj. 

Houlkær IF Fodbold har modtaget godt 12.000 kroner plus moms for det seneste år. Pengene har OK’s 
kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort. Når man vælger at knytte sit benzinkort 
til sponsoraftalen, støtter man gratis med et beløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet. Det koster 
med andre ord ikke kunden ekstra at tanke. 

OK har i en lang årrække støttet mange forskellige sportsaktiviteter i Danmark, herunder lokalsporten. 
- Vores tankstationer spiller en rolle i lokalsamfundet, og derfor er det naturligt at give noget tilbage til lokale 
klubber og foreninger. Lige nu har flere end 1600 foreninger fordelt over hele landet en sponsoraftale med 
OK, siger Anders Knudsen, salgsdirektør i OK.

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk
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Sæson 2019-2020 bliver  
den største nogensinde  
i Houlkærhallen
Timefordelingen for den kommende sæson i Houlkærhallen er på plads, og aldrig har der været 
booket så mange timer, som der er for den kommende sæson.

Houlkærhallen – en ”forenings-hub”
Fra tid til anden støder jeg på både idrætsledere og folkevalgte i kommunen, som bærer på en fortælling 
om, at de foreningsaktive i Houlkær er for nedadgående, og at Houlkærhallen af samme grund da må stå 
gabende tom flere dage om ugen. 
Der er ingen tvivl om, at en af årsagerne til den misforståelse bunder i, at Houlkær IF i 2015 ophørte 
som paraplyforeningen, og dermed på papiret mistede mange medlemmer, hvilket naturligt nok førte til 
færre timer i Houlkærhallen.  Virkeligheden er dog, at hvor de gamle HIF-afdelinger havde timer før, er nye 
foreninger kommet til. Senest har vi fået tilgang af Midwest Musketeers (amerikansk fodbold) og Viborg 
Saints (floorball). 
Den kommende sæson betjener Houlkærhallen således hele 18 forskellige foreninger, institutioner og pri-
vate aktører, hvilket i den grad giver aktivitet og liv i og omkring hallen. Efterspørgslen på haltimer i Houlkær 
er nu så stor, at vi i foråret indgik et formelt samarbejde med Viborg Gymnasium & HF, således vi her i den 
nye sæson også har VG-hallen til rådighed seks dage i ugen. 
Status er, at når sæsonen 2019-2020 er fuldt ud i gang med alle inde-aktiviteterne, så vil både Houlkær-
hallen og VG-hallen være i brug praktisk talt alle hverdage fra 8 til 22 aften plus yderligere aktiviteter og 
stævner hver weekend. Det er så tæt på en 100 % belægning, som vi praktisk og logistisk kan komme.

HOULKÆRHALLEN

• Asmild Badmintonklub
• Det Tamilske Fællesskab i
• FM98
• Houlkær IF
• Houlkærskolen
• Klub ”Gården”

• Kommunens Idrætsklub
• Movitaz
• Overlund Tennisklub
• Salsa Viborg
• Tamilsk Idrætsforening
• Tamilske fritidsklub Viborg

• Tumlesjov
• Viborg Atletik og Motion
• Viborg Dunkers/Parasport
• Viborg Firmaidræt
• Viborg Floorballklub
• Viborg Musketeers

Følgende foreninger og aktører har aktiviteter  
i Houlkærhallen den kommende sæson:
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En hal 2 i Houlkær
På trods af en ekstra hal i form af VG-hallen har vi alligevel måttet sige nej til flere henvendelser fra for-
eningerne, som ønsker at få timer i Houlkærhallen. Det er selvfølgelig positivt, at mange foreninger ønsker 
at blive en del af foreningsmiljøet i Houlkær, men det rejser også problematikker, som vi selvfølgelig ønsker 
at tage hånd om. 
Primært er det kapacitetsspørgsmålet, som trænger sig på. En udbygning af Houlkærhallen med en hal 
2 vil kunne fyldes med aktiviteter fra dag 1, og med den fremtidige udbygning af vores lokalområde med 
Taphede-udstykningen, så vil der indiskutabelt komme endnu mere tryk på kapaciteten. 
Vi kan kun håbe på, at der er politisk velvilje til at understøtte udbygningen af idrætsfaciliteterne i samme 
takt, som de udstykker boliggrunde. Min personlige overbevisning er, at Viborg Kommune nu har en gylden 
mulighed for at etablere et stærkt idrætscenter i øst med placeringen af den nye svømmehal i Houlkær 
og på sigt en hal 2, så områdets nuværende og fremtidige boligområder har attraktive faciliteter, som kan 
tiltrække og fastholde en mangfoldighed af beboere, foreninger og idrætstilbud.

Halgulvet pudset og lakeret
De mange aktiviteter i Houlkærhallen kræver sit af halgulvet. Af sammen grund fik gulvet sidste sommer 
den helt store tur, hvilket igen i juli blevet fulgt op af en mindre omgang let afpudsning og en ekstra lakering, 
så gulvet er klar til den nye sæson. 
Jeg vil ikke tøve med at kalde gulvet i Houlkærhallen det bedste i kommunen, som det står lige nu, og der 
skal af samme grund lyde en opfordring til, at vi i fællesskab hjælpen hinanden med, at det vedbliver sådan. 
De små 900 kvadratmeter trægulv er Houlkærhallens største aktiv – og helt bogstaveligt vores største 
kontaktflade til alle vores brugere, så det er i alles interesse, at halgulvet bliver behandlet og brugt korrekt.

Svømmehallen
Mange følger aktivt med og deltager i debatten om placeringen af den nye foreningssvømmehal. Forsæt 
med det! Det gør en forskel i forhold til vores folkevalgte, at der bliver markeret og argumenteret til fordel 
for en placering Houlkær, og at I som borgere i kommunens mest befolkningstætte boligområde insisterer 
på, at en ny svømmehal til 65 millioner ikke ”bare” skal komme svømmeklubben til gode, men også skal 
være med til at styrke det lokalområde, hvor den skal ligge. Det vil den i Houlkær!
På mødet blev det politisk besluttet, at et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget peger på en placering i Houlkær, 
men at man også ønskede at belyse økonomien omkring projektet yderligere inden den endelige beslutning 
tages. 
I første omgang blev beslutningen derfor sat til august, men I skrivende stund er det videre politiske arbejde 
med placering af svømmehallen udskudt til september, så når du nu læser dette, så er vi sandsynligvis 
allerede blevet klogere, og forhåbentlig er Houlkær blevet en fremtidig foreningssvømmehal rigere…

/Jens Johansen, fmd. Houlkærhallen

HOULKÆRHALLEN
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Træningstider

Pigehold

Hold Årgang Træningstidspunkt Træner

U6 2014 Mandage 16:30-17:30 Christian – Jacob

U7 2013 Tirsdage 17:00-18:00 Morten – Dennis

U8 2012 Torsdage 17:00-18:00 Peter – Rasmus

U9 2011 Tirsdage 17:00-18:30 Troels – Palle - Kristian

U10 2010
Tirsdage 17:00-18:00
Torsdage 17:00-18:00

Morten – Clemens

U11 2009
Torsdage 16:45-18:00
Søndage 11:00-12:30

Pau - Thomas

U12 2008
Mandage 17:00-18:15
Onsdage 17:00-18:15

Benny – David – Jakob 
– Torben

Hold Årgang Træningstidspunkt Træner

U7 2012-2014 Torsdage 17:00-18:00 Lars

U10 2009-2011 Mandage 17:00-18:00 Lene – Kristian

18
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Fodbold på amerikansk 
tilbage øst for søerne 
Viborgs football-spillere har længe gerne villet være del af et bredere idrætsfællesskab. Dét miljø 
har Midwest Musketeers nu fundet i Houlkær. 

Fodboldene er ikke længere kun runde i Houlkær.
De karakteristiske ovale bolde, der bruges til amerikansk fodbold, har siden foråret også været en central 
idrætsrekvisit på boldbanerne ved Houlkær Hallen.
Gennem en årrække har amerikansk fodbold i Viborg ellers været centreret omkring vestbyen og Vester-
vang Skole, men under navnet Midwest Musketeers er de lokale football-spillere nu tilbage i Houlkær, hvor 
de også for år tilbage havde deres faste base.
- Planen var oprindeligt, at vi sammen med en række andre, mindre klubber skulle have indgået i et sam-
arbejde omkring Viborg FFs nye klubhus og VFFs anlæg på Kirkebækvej, men det projekt kom desværre 
aldrig rigtigt til at fungere, som vi var blevet stillet i udsigt, og så begyndte vi lige så stille at kigge os om 
efter andre muligheder.
- I stedet er vi så nu endt her i Houlkær – og det er vi indtil videre rigtig glade for.
- Her møder vi på træningsaftenerne både floorballspillere, fodboldspillere og zumba-dansere – og på sigt 
forhåbentlig også svømmere.

Midwest Musketeers-formand Jan Henriksen ser 
på klubbens vegne store udviklingsperspektiver 
i forårets flytning fra vest- til østbyen. – Og at 
spille amerikansk fodbold er slet ikke så farligt, 
som mange tror, betoner han.

Af Kim Juhl Andersen
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- Det har hele tiden været mit mål som formand: at vi som klub gerne skulle være en del af en større idræts-
mæssig helhed. Og jeg kan tydeligt mærke på mine medlemmer, at det også er noget, de sætter rigtig stor 
pris på, fremhæver formand for Midwest Musketeers, Jan Henriksen.

Første sæson med 11 mands-bold
Det er nu efterhånden cirka seks år siden, sønnen Gustav en dag kom og meddelte, at nu gad han ikke 
længere spille almindelig fodbold, men at han i stedet gerne ville prøve kræfter med amerikansk fodbold.
Det blev indirekte Jan Henriksens vej ind i lederarbejdet, og da klubbens  mangeårige primus motor i 
Viborg, Jens Peter Stou, for nogle år siden flyttede til Skanderborg – ja, så overtog Jan Henriksen for-
mandsposten.
Som formand for Midwest Musketeers står han i dag i spidsen for i alt cirka 65 medlemmer fordelt på 40 
seniorer og 25 ungdomsmedlemmer.
Midwest Musketeers udspringer af de to ”gamle” football-klubber i Viborg og Skive, og takket være foot-
ball-samarbejdet på tværs af kommunegrænsen er det i denne sæson for første gang lykkedes at samle 
tilstrækkeligt med seniorspillere til, at Midwest Musketeers kan mønstre et 11 mands-hold i landets næst-
bedste række, 1. division.    
- Det er ikke ligefrem godt for klubøkonomien med tre turneringskampe på Sjælland og et seriøst syv 
mands trænerteam med cheftræner Nikolaj Kæseler i spidsen. Men når vi samtidig har ambitioner om at 
være en attraktiv klub at spille i – ja, så har vi valgt at tage udfordringen op, forklarer Jan Henriksen.
Seniorerne i Midwest Musketeers træner skiftevis i Skive om mandagen og i Houlkær om onsdagen.
Ungdomsspillerne derimod er skarpere delt op i en Viborg- og i en Skive-afdeling med to trænere til hver. 
Egentlige turneringshold og -rækker opereres der i amerikansk fodbold først med, når spillerne når op i 
U16- og U19-alderen.
Til gengæld er der for ungdomsspillerne arrangeret op mod 12-14 stævner i løbet af en sæson. Stævner, 
hvor de mixes med spillere fra andre klubber og på den måde får prøvet, hvad det vil sige at spille kamp.

Strikse sikkerhedskrav
Ikke alle forældre reagerer nødvendigvis med spontan begejstring, når deres børn første gang ytrer interes-
se for, ”at det da også kunne være sjovt at spille amerikansk fodbold”.
- De forbinder automatisk amerikansk fodbold med dét, de ser i transmissionerne fra NFL, men efter min 
mening kan de to ting slet ikke sammenlignes. Ikke alene får alle nye ungdomsspillere hos os i det første år 
stillet gratis sikkerhedsudstyr til rådighed. Sikkerhedskravene i ungdomsrækkerne er samtidig så strikse, 
at jeg personligt vil hævde, at det er langt farligere at spille både håndbold og fodbold.
- Eksempelvis har vi i øjeblikket to 11-årige piger i klubben. De lader til at hygge sig gevaldigt med at spille 
amerikansk fodbold, og drengene er generelt flinke til at tage hensyn, fremhæver Jan Henriksen.
Netop rummeligheden i amerikansk fodbold er - set med Musketeers-formandens øjne - en af sportens 
helt store forcer.   

HOULKÆR IDRÆTSFORENING 
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- På et almindeligt fodboldhold falder du let igennem, hvis du er lidt for langsom og lidt for tung. I ameri-
kansk fodbold er du tværtimod en helt, hvis du har nogle kilo at stå imod med, og dermed har pondus til 
at stoppe en klejnere modstander.
- Og i det hele taget er amerikansk fodbold i sjælden grad en sport, hvor der er plads til alle typer, hvad 
enten du er klog eller knapt så kvik, høj, lav, splejset eller kraftig. Alle har deres helt særlige rolle at spille 
på banen, og det er naturligvis også noget af dét, vi i fremtiden vil forsøge at slå på i bestræbelserne på at 
tiltrække nye spillere.
- Vi har allerede fået tilgang af et par nye medlemmer, efter at vi er flyttet tilbage fra vestbyen til Houlkær, 
og med den udvikling, der i øvrigt er lagt op til i Houlkær-Overlund-området inden for de næste fem-ti år, ja, 
så håber vi da afgjort på, at vi med vores tilstedeværelse kan gøre endnu flere i området interesserede i at 
spille amerikansk fodbold, lyder det optimistisk fra Midwest Musketeers-formand Jan Henriksen.

HOULKÆR IDRÆTSFORENING 

Efter mange års fravær har hjelmene, skulderbeskytterne 
og de ovale fodbolde nu igen holdt deres indtog på 
fodboldbanerne i Houlkær. Her repræsenteret ved nogle 
af landets største U17-talenter, samlet på landsholdslejr 
i sommerferien. 
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Basketball-musketer 
med store drømme 
Spanske Alejandro Arias de Saavedra har en ambition om at være med til at gøre Viborg til en 
rigtig basketballby – og han har allerede spottet masser af talent i Houlkær.

Store, bredskuldrede linjemænd med flair for amerikansk fodbold hænger ikke sådan lige på træerne. I 
hvert fald ikke i det midtjyske.
Derfor valgte formand for Midwest Musketeers, Jan Henriksen, også at gå utraditionelt til værks, da han i 
foråret gerne ville bringe lidt mere fysik ind på klubbens seniorhold i 1. division.
Via hjemmesiden Europlayers, som er en slags dating-side for klubber og sportsfolk i Europa, gik han i 
gang med at søge efter forstærkning til sit footballhold, og valget endte med at falde på spanske Alejandro 
Arias de Saavedra. ”Min spanske søn”, som Jan Henriksen kalder ham i dag.
Alejandro var frisk på udfordringen i Viborg og er nu med hjælp fra Viborg Musketeers blevet indkvarteret i 
en lejlighed i stadionkomplekset – til en fornuftig husleje.
Rent sportsligt har han hurtigt vist sig som en solid forstærkning af musketerernes defensive linje – men 
hvad mere er… Han har også afsløret sig som noget af en basketballkapacitet.
I tre sæsoner spillede Alex, som han hurtigt er blevet ”døbt” i Viborg, halvprofessionel basketball i den 
næstbedste spanske række, indtil en skade satte en stopper for basketkarrieren på topplan.

HOULKÆR IDRÆTSFORENING 

Alejandro Arias de Saavedra, i 
daglig tale blot kaldet ”Alex”, håber 
med sin baggrund i basketball-
sporten at kunne være med til gøre 
langt flere i Viborg – og ikke mindst 
i Houlkær-området – interesserede 
i at spille basketball.  

23
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Siden har han igennem flere sæsoner virket som ungdomstræner i Spanien, der (i parentes bemærket) 
traditionelt er en af Europas førende basketballnationer.
Og nu da han alligevel ad omveje er landet i Viborg, ser han det som en kærkommen udfordring at være 
med til at give det lokale basketballmiljø et betragteligt løft.
- Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at basketball kun skal være den 19. største idrætsgren i et land 
som Danmark, og jeg forstår overhovedet ikke, at der i en by af Viborgs størrelse kun er omkring 30 orga-
niserede basketballspillere.
- Det må kunne gøres langt bedre – og personligt har jeg en ambition om, at vi næste sommer kan mønstre 
over 100 basketballspillere i Viborg, Det lyder måske vildt – men det er ikke desto mindre mit mål, lyder det 
med beslutsomhed i stemmen fra Alejandro Arias de Saavedra.

Planer om basketball-akademi
Tanken om også at tilbyde basketball i Midwest Musketeers er på ingen måde fjern for formand Jan Hen-
riksen. Men præcist hvordan tilbuddet skal strikkes sammen – det ligger endnu ikke helt fast.
Indtil videre har Alex bl. a, medvirket som træner, da den tidligere Viborg-dreng og nuværende topspiller 
i Svendborg Rabbits, Sebastian Aaris, i forsommeren inviterede til basketballcamp i Houlkær Hallen. Han 
har også gennemført sin egen basketballcamp i Houlkær med omkring 10 entusiastiske deltagere, og han 
er tilknyttet GAME Streetmekka i de tidligere Vestas-haller, hvor han via streetbasket-aktiviteter  forsøger 
at fange nogle af de unges interesse for at gå mere seriøst ind i basketballsporten.
Håbet er, at aktiviteterne gradvist kan udvikle sig til et egentligt basketball-akademi, som så efterfølgende 
kan være med til at sluse spillere videre til Viborg Basket, som pt. er den eneste basketballklub i byen.
- Vi kunne for eksempel rigtig godt tænke os at tilbyde basket umiddelbart efter skoletid i Houlkær, nævner 
Jan Henriksen.

Midwest Musketeers-formand Jan Henriksen sammen med ”sin 
spanske søn”,  Alejandro Arias de Saavedra. ”Alex”, som han kaldes, 
blev egentlig primært hentet til Viborg som amerikansk fodboldspiller, 
men med sin baggrund i basketballsporten er han nu også godt på 
vej til at gøre Midwest Musketeers til en basketballklub. 
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- Og generelt handler det i første omgang om at lære spillerne basketball fra grunden – såvel teknisk som 
spilforståelsesmæssigt, føjer Alejandro Arias de Saavedra til.
At talentet for basketball er til stede i Houlkær, har Alex allerede set tilstrækkeligt til at blive bekræftet i.
Og ikke mindst er han imponeret over, hvad han i forbindelse med sommerens camps har set fra nogle af 
bydelens piger. 
- De er høje og atletiske. De bevæger sig naturligt på banen, og de er rigtig gode til at tage instrukser til sig.
- Det ville utvivlsomt kunne føre dem rigtig langt, hvis de på et tidspunkt beslutter sig for at gå seriøst ind i 
basketballsporten, konstaterer Alejandro Arias de Saavedra.
På den baggrund havde han også svært ved at skjule sin begejstring på Facebook, da han for nylig vendte 
hjem fra et møde i Holstebro, hvor konturerne af et nyt pige-basket-samarbejde begyndte at tegne sig.
”Girls United” hedder samarbejdet, som én gang om måneden har sat sig for at samle basketball-interes-
serede piger fra Holstebro, Lemvig, Aalborg, Odense, Aalestrup – og forhåbentlig Viborg.
”Det er et vidunderligt pige-projekt, der kommer til at tegne fremtiden for kvindebasketball i Danmark. Vi 
har i Houlkær fået muligheden for at være med, og det bedste er stadig i vente, skriver Alejandro Arias 
de Saavedra blandt andet i sin Facebook-opdatering, hvori han samtidig opfordrer basket-glade piger i 
området til at melde sig til Musketeers Basketball Academy. 
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Cirka 90 af landets største football-talenter var i uge 32 samlet til U17-lands-
holdscamp i Houlkær. Kun de 45 slap gennem nåleøjet til det landshold, 
som i efterårsferien skal i kamp ved de nordiske mesterskaber i Oslo.

Midwest Musketeers-formand Jan Henriksen i færd med at  
forme frikadeller i Houlkærhallens køkken under sommeren  
U17-landsholdscamp.

HOULKÆR IDRÆTSFORENING 
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Football-talenter på 
camp i Houlkær
Midwest Musketeers var i uge 32 vært for cirka 90 af landets bedste U17-spillere.  45 af dem skal 
i efterårsferien repræsentere Danmark ved de nordiske mesterskaber.

Nogle af lærerne på Houlkærskolen fik sig efter sigende lidt af en overraskelse, da de efter sommerferien 
indfandt sig på skolen for at tage hul på forberedelserne til det nye skoleår.
Den ene af skolens klynger var nemlig i starten af uge 32 indtaget af op mod 90 af landets største talenter 
inden for amerikansk fodbold. Foruden et større antal trænere og andre ledere fra Dansk Amerikansk 
Fodbold Forbund.
Midwest Musketeers søgte oprindeligt forbundet om at få lov til at afholde sommerens camp for U19-lands-
holdet.
Det ønske kunne forbundet ikke imødekomme, men til gengæld fik klubben i Houlkær så tildelt værtskabet 
for sommerens U17-camp.
- Og man kan jo nærmest få helt gåsehud af at se så mange unge mennesker rende rundt og træne her 
i Houlkær på én gang. Store og små, kraftige og tynde imellem hinanden, bemærker Midwest Muskete-
ers-formand Jan Henriksen og kaster et blik ud over banen, hvor de vordende landsholdsspillere er i gang 
med andendagens  afsluttende træning.
Op mod 200 håbefulde 15-, 16- og 17-årige var med i udskilningsløbet fra starten – cirka 100 vest og 
cirka 100 øst for Storebælt.
I forbindelse med sommerens U17-camp i Houlkær var antallet skåret ned til omkring 90, og for cirka 
halvdelen af dem blev opholdet i Houlkær endestationen, mens de resterende 45 i efterårsferien skal 
repræsentere de danske farver, når det går løs med årets nordiske mesterskaber i Oslo.
Midwest Musketeers har aldrig tidligere stået som vært for så stort et arrangement i forbundsregi.
- Og helt uden udfordringer forløb det da heller ikke, men overordnet synes jeg kun, vi kan være tilfredse 
med afviklingen, og vi har da efterfølgende også kun fået ros fra repræsentanterne for Dansk Amerikansk 
Fodbold Forbund, noterer Jan Henriksen.
Om ikke andet så har værtskabet for U17-campen givet værdifuld arrangørerfaring frem mod Midwest 
Musketeers’ egen bootcamp, som gennem flere år har været et fast punkt på klubbens forårsprogram.
Bootcamp’en plejer traditionelt at tiltrække gæster fra både Hamborg og Oslo, og da det gik højst, samlede 
den helt op til 250 danske og udenlandske deltagere med en fælles interesse for amerikansk fodbold.
I år på Vestervang Skole var deltagerantallet noget lavere, men til næste forår, når det er i Houlkær, det 
foregår, håber musketererne igen på at kunne notere fremgang i antallet af bootcamp-deltagere.

HOULKÆR IDRÆTSFORENING 

Af Kim Juhl Andersen
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Fyld dit efterår med 
højtlæsning: Fire gode 
grunde til at læse og  
lytte sammen
Om efteråret ved jeg ikke noget bedre end at sidde under et tæppe og nyde en kop kaffe, mens jeg 
lytter til en god historie. Som regel er det min kæreste, der læser op - vi har nemlig læst højt for 
hinanden i et par år nu, og det har gjort en positiv forskel for os begge. 

Med udgangspunkt i vores erfaring kommer her fire bud på, hvordan højtlæsning kan berige 
din hverdag:

Du får læst mere – også genrer, som du ikke ville læse alene
Som ivrig fritidslæser og biblioteksmedarbejder er litteraturen en stor del af min hverdag, mens min kære-
ste, der er IT-supporter, læser mere sjældent. Jeg har aldrig været krimi-fan, men da jeg opdagede, at han 
havde en svaghed for krimiserier, foreslog jeg, at vi begyndte at læse Jussi Adler-Olsens krimier højt for 
hinanden, og det har vi gjort lige siden. 
Nu er min kæreste begyndt at læse flere bøger i sin fritid, og jeg har fået mere smag for det, som krimi-gen-
ren har at byde på.

Højtlæsning styrker koncentrationsevnen
Vi hører ofte, at højtlæsning stimulerer børns mentale udvikling, men jeg er ikke spor i tvivl om, at højt-
læsning er sundt for alle aldersgrupper. Når vi lytter til en historie, så får vi nemlig en tiltrængt pause fra 
hverdagens tankemylder, og det giver vores koncentrationsevne et naturligt boost. 
Som en person med tendens til overtænkning mærker jeg tydeligt, at højtlæsningen giver en helt særlig 
ro. Det fungerer som meditation for min travle hjerne, og det gælder i øvrigt også, hvis det er mig selv, der 
læser op.
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I er flere om at holde styr på det seriøse – og grine af det sjove
Højtlæsning ryster som regel et godt grin af sig – især i begyndelsen, når man ikke har fundet sin ”spe-
akerstemme” endnu. Min kæreste var fra starten langt bedre end jeg til at leve sig ind i rollerne, og tøver 
stadig ikke med at gå op i det skingre leje, når han agerer Carl Mørchs småhysteriske ekskone Vigga. En 
udsøgt fornøjelse, hvis jeg selv skal sige det. 
Undervejs snakker vi om karaktererne og hjælper hinanden med at holde styr på plottet – der kan nemlig 
godt gå lidt tid mellem læseseancerne, og så er det godt at være to om det.

Mulighederne er mange, og du bestemmer formen
Efterårssæsonen ved Viborg Bibliotekerne bugner af hyggelige højtlæsningsarrangementer for både voksne 
og børn. Du kan for eksempel nyde en hyggelig formiddag med ”Højtlæsning til kaffen”, inklusiv en helt 
særlig udgave med fokus på ”uheldige” historier. 
Du kan også være med, når forfatter og digter Lone Hørslev læser op fra sit forfatterskab eller tage børnene 
med til en formiddag i naturens tegn med højtlæsning på Houlkær Bibliotek og efterfølgende udendørsak-
tiviteter i Granadaskoven. 
Du finder det hele og mere til i vores efterårsprogram ”Bemærkedage”. Og glem ikke, at bibliotekerne altid 
står klar med masser af inspiration, hvis du mangler idéer til læsningen. 
Og er man ikke til selv at læse højt, så findes der jo også lydbøger i fysisk form på biblioteket og digitalt på 
e-reolen. Men det er en helt anden historie!

God fornøjelse!
Sofie Berggreen
Houlkær Bibliotek

BOGBYTTEDAG
Så er der endelig bogbyttedag igen!

Kom og fyld posen med lækre bøger til eget forbrug.
Lørdag d. 28. september kl. 10.00-12.00 i mødelokalet på Houlkær Bibliotek.

Har du lyst til at aflevere nogle bøger til Bogbyttedagen, skal de være pæne og ikke  
være kasserede biblioteksbøger, bøger fra Lademann eller Union.  

Vi tager ikke imod blade, men vi tager gerne imod spil, film og musik.

Vel mødt!
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Ungt orgel-talent 
Af Louis Schmidt-Lund

Orglet er verdens største musikinstrument, og det eneste med sidespejl,  
se lige over hovedet på Maja Simonsen til højre.
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Alexander Andreas Nagesan Simmelhag kan spille flere instrumenter, men efter flere års 
undervisning på klaver fattede han interesse for orglet. Med støtte fra Frobeniusfonden 
får han betalt sine lektioner hos organist Maja Simonsen i Houlkær Kirke. 

Fuld koncentration fra både elev og lærer.

HOULKÆR-PORTRÆTTET
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- Må jeg lige spille på orglet?
Spørgsmålet kom i en pause ved en koncert med et børnekor i Houlkær Kirke for et par år siden, hvor den 
eneste dreng i koret havde forelsket sig i det gigantiske instrument.
Man kan vist sige, at koret blev skiftet ud med noget større, for drengen, Alexander Andreas Nagesan 
Simmelhag, har nu i to år fået lov til at spille orgel på ugentlig basis, det sidste år i Houlkær under kyndig 
vejledning af kirkens faste organistorganist Maja Simonsen.
Med klaverundervisning i nogle år som baggrund har Alexander skærpet interessen for orgel som in-
strument ved at være med i Orgel-klubben og deltage i en vinterfestival, hvor unge kunne prøve orglet i 
Søndermarkskirken.

Nysgerrig og søgende
Den høje, lidt mørklødede 14-årige dreng lader de slanke fingre glide søgende over orglets tangenter. Det 
er ikke hver gang, øjnene får overført noderne til handling med de rigtige fingre. Passager bliver gentaget, 
til de sidder der. Det er med nysgerrighed og søgen, Alexander opnår stadig flere færdigheder på det 
fascinerende instrument. 
Det er første øvedag efter sommerferien, så måske skal der bankes lidt rust af.
Så bliver der øvet basunderlægning med fødderne. En svær øvelse, for der er for en uøvet betragter nær-
mest et helt gulv at spille med. Den ene pedal trykkes med forfoden, mens den næste tone findes på næste 
pedal med samme fods hæl, inden den anden fod skal i gang. Så følger det at kombinere fodbassen med 
fingrenes spil på tangenterne.
I dagens sidste øvestykke har komponisten angivet, at det kan spilles både dæmpet, nærmest lidt poetisk, 
men også overdådigt pompøst. Organist Maja Simonsen gav en prøve på det sidste, og lærer og elev blev 
enige om, at den pompøse udgave var en royal entré i en kirke eller lignende værdig. Det er det, et orgel 
som instrument kan helt alene.

Et fantastisk instrument
- Orglet er et fantastisk instrument. Det lyder flot og stort, og man kan skifte til så mange toner. Og man 
kan holde tonerne længe, hvilket er helt anderledes end at spille klaver, beskriver Alexander sin begejstring 
for verdens største musikinstrument.
Alexander bor i Løvel med far, mor og to yngre søskende. En meget musikalsk familie, hvor medlemmerne 
har udfoldet sig på adskillige instrumenter, hvor Alexander endte ved klaveret som sit foretrukne instru-
ment. Forskellige tilgange til musik er også blevet styrket, efter han kom til Houlkærskolen i 5. klasse.
-Jeg har aldrig som mange af mine kammerater været god til sport, som at spille fodbold, men så er det 
fedt at være god til noget andet og kunne sige: Jeg kan spille klaver, siger Alexander.
Men selvom man har et talent, så bliver man kun rigtig god til noget, hvis man øver sig, er også erkendel-
sen hos Alexander.
- Det kan være hårdt ind imellem. Det er frustrerende, når man ikke synes, at det, man spiller, hænger 
sammen. Men omvendt så er det fantastisk, når det hele virker, siger Alexander.

HOULKÆR-PORTRÆTTET
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Og han har tænkt sig at hænge i med musikken. Interessen for orglet er ikke blevet mindre af, at han har 
fået lov til at spille på orgler på Musikkonservatoriet i København og i Vor Frue Kirke, Københavns domkirke.
- Jeg håber, jeg kan få to uddannelser, hvor den ene skal være noget med musik. Hvad det andet skal være, 
ved jeg ikke rigtig endnu, siger Alexander.
Med sin stadig meget ungdommelige tilgang til musikken er der meget at prøve af endnu. Det kunne være 
at spille lidt rock på ungdomsskolen til vinter. Og så er der helt sikkert mange stykker musik, ikke kun den 
klassiske, som Alexander gerne vil prøve af på orglet. Han har fyret op under titelmelodien fra Star Wars 
med orglet, og det var en rigtig fed oplevelse.

Et orgel-talent
Organist Maja Simonsen er glad for sin elev, som hun oplevede første gang, da han lige ville prøve orglet.
- Han har en umiddelbar tilgang til musik og at spille orgel. Hvis jeg beder ham om at spille noget til et 
arrangement, så gør han det bare. Om det er efter en spaghetti-gudstjeneste eller forårskoncerten med 
musical for flere kor, hvor han spillede Griegs ”Morgenstemning,” fortæller Maja Simonsen.
Talentet er da også så stort, at det får støtte i form af et legat fra Frobeniusfonden, som betaler til Alexan-
ders undervisning. Stifteren af orgelbygger-firmaet Frobenious & Sønner, Thedor Frobenius, var fra Bayern 
i Tyskland. 
Da han havde fået sin uddannelse som orgelbygger, drog Theodor Frobenius på valsen for at bygge på sin 
håndværksmæssige viden, som unge håndværkersvende gjorde på den tid.
Han endte via en dansk bekendt på et tidspunkt i Danmark, og Alexander og andre, som modtager støtte 
eller priser fra Frobeniusfonden, kan takke en kvinde fra Viborg for, at den tyske orgelbygger blev i Dan-
mark. Han mødte nemlig sit livs kærlighed i netop Viborg, da han omkring 1907 renoverede orglet i Viborg 
Domkirke.
- Orglet er et fantastisk instrument, heavy metal inden for klassisk musik. Vi kan håbe, at flere talentfulde 
unge som Alexander får øjne og ører op for orglet, siger Maja Simonsen.
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Den stille nabo  
uden postkasse 

Set fra Amtmandshøjen ligner et gulstenshus næsten over for indkørslen til Vildsvinehøjen mange af de 
øvrige på vejen – et typisk 1960’er-byggeri i gule sten. Med en tilhørende og velpasset parcelhushave, 
beplantning og træer ud mod vejen og en græsplæne.

Den opmærksomme fodgænger vil dog undre sig over, at der hverken er husnummer eller en postkasse, 
de sorte skraldespande fra Revas glimrer også ved deres fravær.

Husene på begge sider i nummer 13 og 17 kan konstatere, at de har en meget stille nabo året rundt. Det 
er vel kun, når haven bliver trimmet, at der er nævneværdig aktivitet på adressen, husnummer eller ej, der 
rettelig er Amtmandshøjen 15.

Tager man adressen i nærmere øjesyn, afslører en stribe højtsiddende vinduer i facaden ud mod vejen, 
men skjult bag høj bevoksning, at bygningen må have en speciel funktion. Fra havesiden er der en lignende 
stribe vinduer lige under taget, derudover kun en enkelt dør i indkørslen og fra havesiden.

AKTUELT I OMRÅDET

Af Louis Schmidt-Lund

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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En speciel funktion har bygningen da også. Oprindeligt var der en egentlig produktion af varme på stedet, 
formentlig baseret på olie, men nu er den fordelingscentral for Viborg Fjernvarmes kunder øst for Nørresø. 
Fra Nørresøvej og op over ”højene”, afgrænset mod det område, som Overlund Fjernvarme leverer varme 
til.

- Vi overtog bygningen i 1970’erne, formentlig ud fra ønsket om, at Viborg Fjernvarme gerne ville have 
kunder på den anden side af søen, ligesom Viborg Fjernvarme over tid overtog andre varmeforsyninger, 
siger maskinmester Jan Bjerg, Viborg Fjernvarme.

Han oplyser videre, at Amtmandshøjen 15 som fordelingscentral har til opgave at sende varmen ud til 
brugerne i den ønskede temperatur. Desuden bliver bygningen brugt som pitstop for ansatte ved Viborg 
Fjernvarme, når de arbejder i området. Huset rummer nemlig også toilet og drikkevand.

 Denne artikel er et eksempel på, hvordan et spørgsmål fra en undrende beboer i området til en nysgerrig 
journalist fører til en artikel. Således er mysteriet om huset uden nummer og postkasse opklaret, og lige-
ledes til oplysning for tilflyttere i området, som ikke kender husets historie.

Har du et emne, vi bør tage op i Houlkær Nyt, eller kender du et spændende menneske i Houlkær, vi 
bør portrættere, så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen på: houlkaernyt@gmail.com
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Det engelske hus  
søger nye aktiviteter

I den nordlige ende af Houlkærcentret, med Medieskolen som nærmeste nabo, ligger et lidt specielt hus, 
faktisk to længdehuse bygget sammen, lidt forskudt fra hinanden. 
Indtil for en halv snes år siden blev der i bygningen talt et helt andet sprog end dansk, huset var faktisk 
både børnehave/skole og forsamlingshus.

Husets brugere var det britiske kontingent af NATO-folk ved HQ BALTAP, som det danske NATO-ho-
vedkvarter på Flyvestation Karup dengang hed, og ikke mindst militærfolkenes ægtefæller og børn. Helt 
naturligt hed huset nærmest aldrig andet end ”Det engelske hus”.

Antallet af britiske militærfolk i Danmark skrumpede ind i takt med, at NATO omstrukturerede sine ho-
vedkvarterer i Europa, da Warszawa-pagten blev opløst efter Sovjetunionens kollaps. Efter 42 år i Karup 
lukkede resterne af HQ BALTAP helt ned i 2004, og det var helt slut med større kontingenter af militærfolk 
fra andre lande i Danmark, da sidste mand i Bunker 7, Finderup-bunkeren, lukkede og slukkede i 2013.
- Jeg byggede ”Det engelske hus” til englænderne midt i 1970’erne, og ja, der var ganske rigtigt både 
børnehave og bar i huset. Huset var på lejemål, men efter 00’erne var det slut. Da der ikke længere var 
aktivitet i huset, efter at det i en periode blev brugt af Houlkærskolen, var det lidt udsat på grund af unge 
mennesker, som holdt til omkring det stille hjørne ved Houlkærcentret. Det hjalp dog, da der blev sat alar-
mer op, fortæller Ebbe Schmidt.

Da Ebbe Schmidt ikke rigtig kunne finde nye aktiviteter til huset, blev det omkring årsskiftet solgt til Bach 
Gruppen.
- Det er et fint og solidt byggeri. Nu skal vi bare have noget puttet i det, enten via en lejer eller en køber, 
som kan se nogle muligheder i huset, siger direktør Lene Christensen. 
Opgaven med at sælge ”Det engelske hus” blev i foråret overladt til Ole Havvig, Realmæglerne. Udbuds-
prisen er 1,8 millioner kroner.
- Så får man også 570 kvadratmeter grund med et bebygget areal på 322 kvadratmeter, oplyser Ole 
Havvig.

AKTUELT I OMRÅDET

Af Louis Schmidt-Lund
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”Det engelske hus”, nabo til Medieskolerne, var i mere end 40 år samlingspunkt for de britiske 
NATO-folk i Danmark. Det blev bygget til formålet af Ebbe Schmidt, som nu har solgt bygningerne 
til Bach Gruppen. Indtil videre er det uvist, om en lejer eller en køber kan se muligheder i huset.

Omgivelserne med henkastet affald og forfaldne hegn skal man ikke lade sig snyde af  
– det er solide bygninger i den nordlige ende af p-pladsen ved Houlkærcentret.

AKTUELT I OMRÅDET

38



39

Nyt fra Houlkærskolen

Endnu et spændende skoleår er kommet godt i gang. Aldrig har 
der været så mange elever på Houlkærskolen – Houlkærskolen har 
nu cirka 700 elever. Det er rigtig dejligt. Men det betyder også, at 
vi skal være ekstra opmærksomme på, at der er gode forhold for 
læring og trivsel.

Vi vil derfor i dette skoleår have særlig opmærksomhed på, hvordan 
vi i fællesskab kan opbygge det bedste fysiske, psykiske og æsteti-
ske undervisningsmiljø for både elever og voksne.

Vi vil igen i år, som de foregående år, have særlig opmærksomhed på god trivsel. Vi har på Houlkærskolen 
et indsatsområde, som omhandler ”godt sprog”. Det har vi ud fra et perspektiv om, at hvis vi taler ordentligt 
til hinanden, og hvis vi er gode til at lytte til hinanden, så vil det gavne grundlaget for god trivsel. På Houl-
kærskolen accepterer vi ikke mobning – men det er ikke det samme som, at det ikke sker, og vi vil igen i 
år bestræbe os på, at det ikke forekommer. 

Houlkærskolen SKAL være et godt sted at være og et godt sted at lære! 

Vi vil som noget nyt indlede et mere systematisk arbejde med at se på, hvordan vi forbedrer vores in-
deklima. Det vil primært være eleverne på mellemtrin og i overbygningen, der skal tage medejerskab af 
klasselokalet både m.h.t frisk luft, orden i lokalet og et hensigtsmæssigt lydniveau.  

Før sommerferien tog vi afsked med en flok flyvefærdige 9. klasses elever, der nu skal videre ud i uddan-
nelsessystemet - og de var bestemt klar. 

Her efter sommerferien har vi netop taget imod 64 nye børnehaveklasseelever, hvor Houlkærskolen nu er 
blevet deres nye spændende læringssted. 

Rigtig mange af eleverne på skolen er elever, der ”blot” skifter til en højere årgang og / eller til en ny klynge. 
Uanset hvor eleven befinder sig i systemet, er alle tre begivenheder markante, gode og oplevelsesrige for 
den enkelte, og af stor betydning for fremtiden.  

HOULKÆRSKOLEN

Af skoleleder Pernille Lilliedahl
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Houlkær i et nyt lys  
– fra skolebænk til  
aktiv medborger via  
foreningsidræt

Houlkærskolen er inde i en rigtig god udvikling, hvor skolen de sidste to år har satset markant på udvik-
lingen af nye valgfag bl.a. til skolens overbygningselever. 
Flere af disse valgfag har haft særligt fokus på idræts- og fritidsområdet. Valgfaget ”DGI Trænerspirer” 
uddanner hvert år ca. 20 hjælpeinstruktører, som har praktikpladser i lokale idrætsforeninger. Direkte 
afledt af dette åben skole-samarbejde tilbyder Houlkær Idrætsforening (HIF) bl.a. i samarbejde med 
Houlkærhallen i dag nye aktivitetstilbud såsom E-sport og gymnastik. I dette samarbejde udgør perso-
nale fra Houlkærskolen rygraden i de nye fritidstilbud. 
Skolens ledelse bakker 100% op omkring dette arbejde, som også involverer skolens sfo, som sender 
elever fra 1. - 3. klasse videre til gymnastik, som tilbydes indenfor sfo-tiden. Udover disse tiltag tilbyder 
Houlkærskolen friluftsvalgfaget; ”Til lands - til vands og i luften”, som arbejder med mountainbike, 
klatring og vandaktiviteter, hvor skolen samarbejder med bl.a. FDF og det lokale gymnasium, VGHF.

Af lærer og projektleder Rolf Ebbesen, Houlkærskolen 

HOULKÆRSKOLEN
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Hvad vil vi med ”Houlkær i et nyt lys”
Formålet er at kaste lys på foreningslivet i Houlkær og styrke mulighederne for samarbejde mellem 
Houlkærskolen og foreningslivet. Projektets formål er samtidig at skabe motivation og lyst til at dyrke 
mere idræt blandt børn og unge i lokalområdet – samt dermed åbne op for nye fællesskaber for både 
gamle og unge i de lokale idrætsforeninger. 
Vi håber også at styrke og nytænke åben skole-samarbejdet mellem folkeskolen og foreningsidrætten, 
som isoleret set hver tilhører to forskellige verdener, der har det tilfælles, at de arbejder med de samme 
unge mennesker. Hvordan kan en folkeskole med fagligt uddannet personale hjælpe og styrke en for-
ening, som er drevet af frivillige bestyrelsesmedlemmer og instruktører? Hvordan kan dette samarbejde 
styrke fritidstilbuddene i lokalområdet og endvidere udbygge disse?

Hvem er med i projektet?
Houlkærskolen, som leder projektet, har inviteret flere lokale aktører med ombord på projektet. Både 
Houlkær IF, Houlkærhallen, Initiativgruppen Houlkær og Viborg Gymnasium & HF er med i projektet. 
Samtidig har projektet kontakter med fra både Fællessekretariatet, DGI Midtjylland og Viborg Kommune. 
I og med at projektet løbende vil udvikle sig, kommer der naturligt nye samarbejdspartnere med i pro-
jektet. Alle med interesse i at udvikle forenings- og fritidslivet i Houlkær er velkommen til at byde sig 
til - bare kontakt projektleder Rolf Ebbesen på 87 87 22 00 - Houlkærskolen. 

Kick-off
Som en naturlig del af projektet vil Houlkærskolen i efteråret 2019 i samarbejde med Viborg Kommune 
og DGI Midtjylland inddrage forældrene fra Houlkærskolens 1. 2. og 3. klasse. Ønsket er at kaste lys 
på fritidsmulighederne i lokalområdet for de yngste og derigennem kickstarte en proces, som kan være 
med til at udvide foreningstilbuddene og finde flere frivillige. 
Alt dette kan være med til at skabe motivation og lyst til at dyrke mere idræt blandt børn og unge i 
lokalområdet – og dermed åbne nye fællesskaber op i de lokale foreninger. 

HOULKÆRSKOLEN
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Den danske  
design-historie
Af Jacob Dinesen Greve, Halfdan August Holmberg Moos og Arian Yousefi Nielsen, 
(sidste skoleårs 6.d – nu 7.d)

Vi havde på sidste skoleårs 6. årgang på Houlkærskolen et forløb om møbler. Første del var et forløb, 
der handlede om, at vi skulle finde en dansk designer, som vi ville skrive om. 
Man skulle lave en fremlæggelse om ham/hende, som man så skulle fremlægge for nogle af de 
andre, som også havde forløbet. Man skulle eksempelvis skrive, hvornår de er født og død, og hvilke 
ægtefæller de havde, og om de fik børn.  Der var nogen elever, som gerne ville lave små modeller af 
nogle af møblerne, men det var ikke alle. 
Vi syntes at vi har lært ret meget om danske designere, og vi syntes også, at det var et sjovt, spæn-
dende og lærerigt forløb. 

Bygge Boxen
Kun to af sjetteklasserne havde om Bygge Boxen (6.D og 6.A). Det fyldte meget i de uger, vi arbejde-
de med det, for mange af dagene lavede vi håndværk og design i stedet for normale timer, fordi det 
tog så lang tid at lave kasserne.
Hele Bygge Boxen-projektet for 6. årgang handlede om, at vi skulle lave en kasse, som kunne siddes 
på, og som kunne sættes sammen og laves til en scene.
4. årgang har også haft Bygge Boxen, til gengæld er deres projekt at lave spil, som kan sidde ovenpå 
kasserne.

Design vores eget multifunktionelle møbel
Efter at være færdig med fremlæggelserne om danske designere skulle vi prøve at designe vores eget 
multifunktionelle møbel. Det betyder at vi skulle designe et møbel, der kan bruges til to eller flere 
forskellige ting. 
Det, vi skulle starte med, var at tegne en skitse over vores møbel. Efter det skulle vi til at lave mål og 
bestemme os for, hvor store de skulle være. Til sidst - efter at vores lærer havde 
godkendt vores skitse - skulle vi endelig prøve at lave dem i Tinkercad. 
 
Tinkercad er et 3D program, hvor man kan bygge næsten alt i 3D. Og det kan 3D 
printes, hvis man har en 3D printer. Min ven, Jacob, og jeg (Arian) har lavet en 
stol, hvor man kan dreje et bord ind over stolen. 
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Hvad vi synes om dette projekt:
Vi synes, at dette projekt har været både sjovt, spændende, lærerigt og bare en god måde at lære ting 
på. Man får også en ide om, hvordan man designer og om, hvordan det er. 
Selvom man måske ikke er særlig god til det, giver man det en chance, og det kan måske gå bedre 
end forventet. Så hvis nogle af jer går i skole, og I skal i gang med et projekt, som du bare ved er 
meget svært for dig, så giv det alligevel en chance - det kan jo gå godt.
Her er en masse ting, som folk har sagt om projektet.
I Bygge Boxen var det sjovt at skrue. Det var spændende, fordi man kom til at arbejde med rigtige 
tømrere. Det var dejligt, at man var sammen med sine venner. 
Det med Tinkercad var sjovt, fordi jeg godt kan lide 3D programmer, og det var også sjovt at save og 
bygge i Bygge Boxen. 
Det var sjovt at lave en mini-model af Y-stolen. Det var sjovt at prøve noget nyt. 
Og så var der mange folk, som sagde det samme. Men der var også utrolig mange, som sagde, at det 
var kedeligt. Men vi satte kun det gode ind. Vi maler nemlig ikke fanden på væggen.

44
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Hvordan ser en gnylf ud?
Af Berit Pold Kallestrup Nielsen

”Er det et godt problem at være sin kæreste utro?”

”Hvilke uhyggelige væsener kan bo i Kranieskoven?”

Disse spørgsmål er ikke ualmindelige at høre torsdag over middag, når der er gang i forfatterværkste-
det på mellemtrinnet. Her er nemlig samlet en flok elever, som har det til fælles, at de elsker at skrive 
gode historier. Og det er ikke fantasi, der mangler. Der bliver opdigtet mange forskellige miljøer, når 
tastaturerne klikker, og historierne vokser. 

Nogle vælger at skrive i dagbogsform om deres idoler, mens andre er i gang med meget store fanta-
syfortællinger, som bare vokser og vokser. Fælles for alle er, at det er helt selvvalgte emner og genrer, 
der skrives. Det er nemlig ikke danskundervisning med stavning og bestemte krav, men skrivning af 
lyst og glæde. Og det virker!

Når man som lærer gerne vil komme med et fagligt oplæg, lyder det ret hurtigt: ”Er du ikke snart 
færdig, for vi vil altså gerne i gang med at skrive?” 

Da ideen om valgfaget opstod for et års tid siden, var vi spændte på, om der ville være elever, der af 
sig selv ville vælge at skrive, når de i stedet kunne vælge mellem alle mulige andre kreative fag. Vores 
skepsis blev gjort til skamme, for der er masser af skribenter. 

Undervisningen varierer mellem små, faglige oplæg, skriveøvelser, skrivekonkurrencer og selvskriv-
ning. Vi har også haft besøg af en ”rigtig” forfatter, og før jul besøgte vi Skolen for Skrivekunst og 
fandt ud af, at man kan ”gå til forfatter”, ligesom man kan gå til fodbold.

Formålet er selvfølgelig at understøtte børnenes skrivelyst og færdigheder, og indtil videre må man 
sige, at der er kommet utallige kreative historier ud af de unge forfatteres fantasi.

Du kan læse to historier fra holdet herefter.

(Artiklerne om forfatterværkstedet skulle have været med i det forrige nummer af Houlkær Nyt, 
men kom det desværre ikke. Derfor kan du glæde dig over dem nu.)
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Agnete og enhjørningen 
Af Isabella Bloch Benveniste

Et normalt eventyr plejer at starte med ”Der var engang…”, men det her eventyr starter på en anden måde:
Agnete er en prinsesse af Amuldistan, og hun er 10 år. 
Ja, hun er jo (næsten) et helt normalt barn, bortset fra at hun er en prinsesse.
Agnetes mor blev syg, da Agnete blev født. Agnete havde faktisk aldrig snakket så meget med hende. 
Heldigvis havde hun en far, som hun snakkede rigtig meget med.

Hver aften læste Agnetes far en godnathistorie for hende. I historien var der et digt, hvor der stod:
 “hvis du bliver alvorligt syg, så kan en enhjørning altid redde dig ved hjælp af sit magiske horn.”
 Agnetes far sagde, at det bare var overtro, og at man ikke skal tro på sådan noget. Enhjørninger findes jo 
ikke en gang. Agnete besluttede sig for at finde ud af, om det passede.

Det var endelig blevet aften, og Agnete havde pakket en lille taske, så hun kunne snige sig ud i natten og 
finde en enhjørning. Hun havde sat sit vækkeur til at ringe. Hun kravlede ud ad sit vindue. Hun vidste faktisk 
ikke rigtigt, hvor enhjørninger boede, så hun gik bare ind i skoven for at kigge der. 
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Efter et par timer var hun blevet sulten, så hun satte sig op ad et træ og spiste den madpakke, hun havde 
smurt. Pludselig kunne hun mærke noget omme bag hendes ryg, der gjorde ondt. Hun vendte sig om, men 
så så hun nogle øjne på træet. 
Hun blev helt forskrækket og faldt bag over. Hun kunne høre en stemme, der sagde: 
“Er du okay? Du skal ikke være bange.” 
Hun kunne ikke forstå, hvor stemmen kom fra, så hun måtte nok have slået hovedet. Hun så på træet og 
opdagede pludselig, at det også havde en mund, så måske kunne det være træet, der talte. Hun bankede 
på træet og spurgte:
“Er det bare mig, eller talte du lige der?”
”Ja det var mig, du hørte.” 
Agnete fortalte træet, at hun var ude for at finde en enhjørning, for hvis hun ikke fandt en enhjørning, så 
kunne det være, hendes mor døde. 
Hun spurgte træet, om det vidste, om der fandtes enhjørninger her i skoven. Træet sagde, at det havde hørt 
en myte om, at inde i en grotte levede der enhjørninger. Træet sagde også, at det gerne ville vise vej til en 
grotte i skoven, hvor der MÅSKE levede enhjørninger. 
Hun tog sin lille skitseblok frem, så hun kunne tegne vejen til grotten. Hun sagde mange tak for hjælpen til 
træet og lovede, at når hun havde fundet en enhjørning, kom hun tilbage og fortalte det. Hun kiggede på 
kortet og begyndte at følge den sti, hun havde tegnet. 
Efter at hun havde gået i lang tid, begyndte det at blive mørkt. Hun var træt og sulten, så hun begyndte at 
lave et bål, så hun kunne få noget mad, som hun havde taget med hjemmefra. 
Da hun havde spist, var hun blevet meget træt, så hun pakkede sin sovepose ud og slukkede bålet, så hun 
kunne sove. 

Det var blevet morgen, og hun skulle i gang med at pakke sine ting sammen, så hun kunne komme videre. 
Efter hun havde gået i mange timer, fandt hun en lille sø ude i skoven, hvor hun satte sig og slappede lidt 
af. På et tidspunkt hørte hun en lyd, som kom ovre fra en græsmark. Hun kiggede bagud og opdagede, at 
der stod en stor flot regnbuefarvet enhjørning med et pink horn. 
Hun syntes, at den var meeeeega flot. Hun besluttede, at hun vil gå tættere på den. Hun listede meget 
forsigtigt hen mod den. Hun kom i tanke om, at hun havde et æble i sin taske, som hun kunne give til 
enhjørningen. Hun satte sig ned på knæ med æblet i hånden og ventede på, at enhjørningen kom over for 
at spise æblet. 

Enhjørningen kom tættere og tættere på, og den snuste til æblet og smagte på det.  Agnete prøvede at 
tage noget fra hornet, hun skulle bruge, men den løb over til græsmarken igen med det samme, fordi den 
blev bange, så hun nåede det ikke. 
Derfor hun gik stille og roligt over til enhjørningen igen. Hun satte sig ned på knæene og aede den på dens 
ryg. Agnete begyndte at fortælle historien om hendes mor. Hun fortalte, at siden hun var blevet født, så 
havde hendes mor været alvorligt syg, og hun kunne kun blive rask, hvis hun kunne røre ved en enhjørnings 
horn og få noget regnbuehår, også fra en enhjørning. 
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Den begyndte at snakke til Agnete. 
”Du må meget gerne få noget hår og røre ved mit horn. Jeg løb væk før, fordi jeg ikke kan lide, når folk 
bare gør tingene, før de har fået lov.” 
Agnete tog sin saks op af tasken og klippede et lille stykke hår af og rørte ved dens horn. Agnete begyndte 
at græde, fordi hun havde fået tingene, og hun nu kunne redde sin mor. Hun sagde maaaange tak til en-
hjørningen og gav den en KÆMPE krammer og sagde, at hun ville komme på besøg sommetider. 
Agnete gik glad hjem til sin mor for at fortælle, at hun havde fundet en enhjørning og alle de ting, man skulle 
bruge for at redde hende. Da hun stod ude foran hoveddøren og bankede på, var det faren, der åbnede. Det 
første, han gjorde, var at kramme hende. Han spurgte også, hvor hun havde været.
”Jeg vil fortælle det hele, når jeg har vist, hvad jeg har fundet.”
Hun gik ind til sin mor og fortalte, at hun havde mødt en enhjørning og havde rørt ved dens horn og fået 
noget af dens hår, så hun kunne blive rask. 
Moren skulle lave et hjerte af håret på maven for at blive rask, så det gjorde hun. I dette øjeblik kom der 
guldstykker op i luften, og hun følte sig helt frisk, og de levede lykkeligt til deres dages ende.                   

Tegning af Mathilde  
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Jeg står foran glasdørene ind til biblioteket. Vinterens kulde hiver i mig. Jeg ligger en hånd på døren og 
mærker det kolde glas mod min håndflade. Jeg skubber døren op og går ind. 

Den varme luft rammer mig og tør mig op. Der dufter af gamle bøger, papir og mennesker. Duften er tung, 
men let på samme tid. Jeg går længere ind. Der er ikke andre end mig. 

Mine skridt giver genlyd i det store rum. Den lille smule støv, der er, hvirvler rundt i luften og kan ses i solens 
stråler, som kommer ind ad vinduerne. Jeg går hen til en reol. Den tårner sig op over mig med farverige 
bøger. Gamle bøger. Nye bøger. Røde bøger. Grønne bøger. Jeg lukker mine øjne. 

Her på biblioteket kan jeg være mig selv. Hvis en nysgerrighed plager mig, kommer jeg her. Når tårerne 
triller ned, kommer jeg her. Jeg kommer her, når et bredt smil tager form. Jeg elsker det her bibliotek. 
Minderne hvirvler rundt som fnug i luften. De varmer eller giver mig kuldegysninger. 

Jeg går længere ind blandt reolerne. Bøgerne står på begge sider. Duften af gamle bøger tager til, jo læn-
gere ind jeg kommer blandt bøgerne. 

Jeg tager en bog ned. “Grønne Øjne” står der på forsiden. Omslaget er sort med en hvid tegnet hund på. 
Hunden er sur og har grønne øjne. Jeg har læst bogen. Den handler om Kasper og hans lillesøster Natasja 
og så en død person ved navn Harold Moveyes. 

Et minde tager form omkring mig. Kulden griber min krop. Jeg kan se det tydeligt for mig: 
Jeg sad ved et af de små borde og læste bogen. Jeg sad og rystede svagt. Det var midt i den periode 
med de klovne, der gik rundt og skræmte folk. Jeg havde godt nok cyklet hen til biblioteket, men på turen 
hjemad havde jeg brug for noget andet at tænke på, så jeg læste bogen. 

Mindet står klart for mit indre blik. Mens jeg står der midt i biblioteket blandt bogreolerne, åbner jeg bogen. 
Bogstaver bliver til ord. Jeg ser det hele klart for mig. Kasper, Natasja og zombien. Det er så levende. Mine 
hænder lukker bogen. Med rolige skridt fortsætter jeg. 

Stilheden gør mig rolig og koncentreret om den anden verden, bøgerne åbner for mig. Billederne tager 
form omkring mig. En flyvende fe. En ridder på sin hest. En gammel herregård. Det er der alt sammen og 
så alligevel ikke. 

Mindernes bibliotek 
Af Naja Reinholdt
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Jeg går videre langs bogreolen. Farverne er levende og danser omkring mig. Jeg tager endnu en bog ned 
fra reolen. “Harry Potter og De Vises Sten” står der på forsiden. Mindet kommer frem. Varmt, men med en 
kold tvivl indblandet. Jeg kan godt huske det: 
Jeg havde brug for ro. Mor og far havde skændtes meget, og jeg var cyklet over på biblioteket den efter-
middag. Jeg havde ikke nået hele bogen, men jeg kom i gang og nåede halvvejs. Det tog tid. De andre 
drillede i skolen, og jeg gad egentlig ikke være i den her dumme verden mere, men så læste jeg bogen. 
Den fyldte mig med håb. Håb om, at alt blev godt, ligesom alt blev godt for Harry Potter. Han boede jo 
sådan et fælt sted, før han opdagede magien. Magien førte ham et bedre sted hen. Han fik det bedre. Fik 
nye venner. Han løb igennem en mur og fik en helt ny start. Det kunne ske for mig. Jeg blev varm indeni, 
mens jeg sad om det runde bord og læste. 

Det er mange år siden nu, men håbet vokser stadig i mig. Den varme, der kom for mange år siden, er vendt 
tilbage. Den starter i mine hænder som små rolige bølger. De bevæger sig. Snor sig om mine arme og min 
krop. Snor sig om mit sind og hjerte. Gør mig helt varm.

Varmen flyder gennem min krop og bølger roligt frem og tilbage. Jeg går fremad. Videre langs bogreolen. 
Jeg tager endnu en bog ned. Den vejer meget og lægger en stor vægt på mig. Mindet gør mig kold og tom 
indeni. Mit syn bliver utydeligt for en stund, og en tåre triller ned ad min kind. Mindet gør ondt. Starter en 
tomhed inden i mig. 

Min glæde bliver suget ud af mig. Mit bryst gør ondt, og jeg falder. Jeg falder ned i mørket, som opstod 
for kun et år siden: 
Jeg ville ud med sorgen. Vide, at nogle andre havde det ligesom mig. Jeg læste bogen. Hovedpersonen 
mistede sin søster. Jeg havde mistet min far. Hovedpersonens smerte var ligesom min. Personen var tom 
og faldt dybt ned i et hul, personen ikke kunne komme op fra. Hullet var sorgen, tvivlen. Den endeløse 
frygt. Jeg havde det lige sådan. 

Jeg havde siddet i hjørnet, mens tårerne pressede sig på, og mørket spiste og spiste af den glæde, jeg 
havde tilbage. Jeg havde kastet med bogen, men samlet den op igen og fundet trøst. Min mor havde været 
sammen med mig. Taget mig op til sig og krammet mig. Dér i hendes favn havde jeg fundet trøst. Hun 
havde delt sit lys med mig. Ladet det skinne ned over mig og jaget mørket væk. 

Mørket findes stadig, men lyset tændte mit lys. Mit håb. Min glæde. Når mørket bliver sultent og vil have 
min glæde, tænder jeg lyset. Lyset kan ses som små glimt i mine øje. 

Bogens vægt trykker mig ned på grund af den smerte, bogen indeholder. Jeg lægger bogen på reolen, og 
mit lys blusser op. Jeg går videre. Minderne danser stadig om mig. Mit smilende ansigt, mens jeg holder 
min allerførste bog i hånden, dukker op i et svagt lysskær foran mig. Det var der, det hele startede. Min 
første bog.
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Nu når jeg reolens slutning. Dens ende. Jeg kigger ned langs biblioteket og ser de mange andre reoler med 
tusindvis af bøger. Der er stadig tid. Stadig tid til nye minder. Nye bøger. Det er ikke slut endnu. 
Fremtiden er som en åben bog.

Tegninger af Mervedi
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Når Lars og børnene går i Midgård, skal trillebøren 
med. I den ligger lamper, værktøj, brænde, tændstikker 
og, på heldige dage, en rulle Mariekiks og en pose 
skumfiduser. Som bekendt er Mariekiks det vigtigste 
værktøj til en arbejdende viking. Det har drengene 
forstået. Foto: Maiken Dyrvig 

Nogle gange går vi herop bare for at spise mad i vikingeskibet eller lave bål, fortæller viking-Lars. Sidstnævnte 
kan børnene sagtens selv klare. Hos Lars er rammerne frie og tøjlerne løse, og det kvitterer børnene for ved at 
gøre sig umage og passe godt på deres fælles ting. Foto: Maiken Dyrvig

Hvornår startede vikingetiden? L 
ars Rasmussen introducerer børnene til folkearven. 
Foto: Maiken Dyrvig
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Der er ro hos  
den gamle kriger
Der lever en viking på Klub Gården. En krigerisk herre med økser og sværd. Med hænderne fulde 
af idéer og munden fuld af fortællinger. Han hedder Lars, og han venter i Midgård, når klokken på 
Houlkærskolen ringer ud.

Af Maiken Marie Dyrvig

- HEJ LARS!
Tre drenge kommer løbende over plænen fra klubben mod Midgård. Det er eftermiddag, og det er klubtid. 
De er lige kommet. 
- Må vi ikke smelte rav i dag?
Lars tøver. Han har ikke for vane at sige nej til ret meget. 
- Det kan vi ikke, for smedjen er ikke helt færdig endnu, siger han ærgerlig og peger over mod ambolten.
- Hm. Må vi så lave bål? 
- Ja. Smut hen og tag trillebøren med vores ting.
Vupti. Så er de væk. Kort efter er de tilbage. I trillebøren ligger brænde, lygter, tændstikker, en rulle Marie-
kiks og en halvfyldt pose skumfiduser. Drengene går i gang. Først med kiksene, så med tændstikkerne.

De kan godt selv tænde op i bålet?
- Ja da. Hvad kunne der ske ved det? De har jo lært det, og der er bålsted til det. Jeg er selv opdraget 
sådan. Da jeg var barn i begyndelsen af 70’erne, boede vi på Aalborgvej inde midt i Viborg, men fik at vide, 
at jeg selv kunne smutte ud og fange fisk og lave bål, hvis det var det, jeg ville. Det brugte jeg meget tid på.

Naturen har været et gennemgående tema i Lars Rasmussens liv. Den er til for at blive brugt - og den skal 
bruges rigtigt. 
- Jeg var fisker, da jeg var ung. Lystfisker. Jeg har bygget 1000 huler og alverdens andre ting af træ og 
naturmaterialer. Det har altid handlet om naturen for mig, fortæller han. 

Begyndelsen
Naturen er grundtemaet, men dette er historien om en viking. Lars Rasmussen er så meget viking, som 
det lader sig gøre at være i det herrens år 2019. Med sko af læder, fletninger i skægget og annekset 
derhjemme fuld af drikkehorn, vikingefund og gedeskind. Sidstnævnte, hentet hjem i en varm bil fra et 
vikingemarked, har været med til at give ham tilnavnet Gede-Vagn, men det er en anden historie. 
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Det var en særlig begivenhed, der i 2006 fik Lars Rasmussens glæde ved naturen og interesse for historie 
til at gå op i en højere enhed. 
- Jeg var allerede begyndt at interessere mig for vikingetiden. Derfor deltog jeg den sommer i et vikinge-
marked på Moesgaard. Et kæmpe træf med vikinger, der er sammen om at slås og spise og feste, som 
vikinger nu gør, griner han. 
- Da så jeg to herrer løbe mod hinanden med vikingevåben - og 200 mand komme ud af hver sin skov bag 
dem. Der var trommer og råb og vilde krigere til alle sider. Da vidste jeg, hvor jeg hørte til. Hold da op! Jeg 
sagde til min kone, at nu kunne hun godt vinke farvel til Lars Rasmussen og sige goddag til vikingekrigeren. 
Dagen efter lod jeg skægget gro.

Midgård
Tilbage i Midgård viser drengene ivrigt, hvad de har bygget, imens Lars stilfærdigt supplerer fortællingerne.
I det lille skovområde bag Klub Gården har Lars og børnene rejst et virkelighedstro vikingehjem omkranset 
af 65 meter hegn. Her er brændeskur, vikingeskib, svedehytte, en næsten færdig smedje med ambolt, 
bålsted, stier og et vikingehus af brædder fra et klub-loft og et gammelt stakit. 
- Ungerne har lavet stolpehuller, savet og lavet hegn. Det med de store søm, der skal hamres i, tager jeg 
mig af. Det er sværere, end man skulle tro at ramme sådan et søm, fortæller Lars og viser rundt. 
- Tit laver vi snobrød og rister skumfiduser. Nogle gange går vi herop bare for at lave bål. Det er også hyg-
geligt. Så går vi og arbejder lidt. Nogen passer bålet, imens andre saver og sætter hegn op, fortæller han. 
Og som man går der i Midgård, imens solens stråler rækker ned mellem træerne, er det ikke svært at for-
stå, hvad Lars og børnene har sammen. En uudtalt forening af ro, læring, arbejde og glæden ved samværet. 
Her skal man ikke nå noget, men man må gerne lære noget. Bidrage med noget. Skabe noget. Selv - og 
sammen.
- Se, siger han og peger ind i vikingehuset.
- Vi kan også finde på at sidde herinde, tænde et lys, læse historier om de gamle vikingeguder og få en 
slikkepind. Nogle børn har ønsket sig at få en lille ged. Det er nok ikke realistisk, men det havde ellers været 
autentisk nok at have sådan en lille en gående, siger han smilende.

Viking på arbejde
Lars Rasmussen er ikke viking en gang imellem. Livet som viking har sneget sig ind i de fleste afkroge 
af hans tilværelse. Sommerens weekender bliver brugt på vikingemarkeder. Her er han ikke vikinge-Lars, 
men Gede-Vagn, der slås med skjold og sværd. 
Hundredvis af timer er tilbragt med at forfine teknikken bag en ægte tvekamp, og sammen med sin faste 
makker viser han publikum, hvordan man løste konflikter, dengang mænd var mænd, og ret ikke var noget 
man havde, men noget man tog.
Også arbejdslivet har vendt sig efter Lars´ livsstil.
- Jeg har tidligere arbejdet som fabriksarbejder og klargøringsmand, fortæller han. Man da krisen kom i 
2007, røg han ud af arbejdsmarkedet, og hans dengang nyfundne livsstil blev snart en fordel. 
- I den periode kom jeg meget på Fyrkat (museum og vikingecenter i Hobro, red.), så jeg spurgte, om de 
kunne bruge mig til noget.

HOULKÆRSKOLEN
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Lars blev ansat som historisk formidler. 
- Jeg fortalte publikum om vikingetiden, viste dem våben og bagte sammen med dem. Der kom masser af 
skoleklasser, og de er alletiders i den alder. De tog det hele ind. Det var simpelthen ønskejobbet. 

Museet havde ikke penge til en fastansættelse, men Lars fik en flot anbefaling med sig. Så flot, at den snart 
sikrede ham job i en børnehave i Viborg. 
Han var arbejdsom, opfindsom, mødestabil og vellidt, og han blev der frem til januar 2016. Da faldt han 
over en ledig stilling på Klub Gården i Houlkær. Arbejdet med de store skolebørn trak i ham. 
- Det er et fantastisk job. Et frit arbejde som giver mig mulighed for at være sammen med børnene og lave 
de ting, jeg synes giver mening.

Og Lars har i sandhed sat sit solide vikingepræg på Klub Gården og hele området omkring den. Når der 
over Houlkærs marker og fodboldbaner breder sig en duft af vikingegryde eller byggrød med flæsk og 
honning, så fornemmer man, at Lars har mad-dag i klubben. 
Når der udkæmpes vikingekampe på Houlkærskolen - eller andre skoler i kommunen i øvrigt - så ved man, 
at Lars er ude og undervise i kamptræning, håndværk og historie. 
Og når der dufter af bål og brændte skumfiduser fra det lille skovområde bag klubben, så er man klar over, 
at nu arbejdes der på Midgård. 

Fortælleren
Vi er rykket ind i hallen, der ligger i tilknytning til Klub Gården. Den er ikke til at kende. Viking-Lars har tømt 
annekset derhjemme og sat sit vikingegrej op til ære for de nye 4. klasseselever. De skal have en ordentlig 
introduktion til vikingelivet, mener han. 
Og som han står der blandt ravnebannere, brudsølv og drikkehorn med skjold og sværd og tøj af skind, ja, 
så er man ikke i tvivl om, at Lars Rasmussen er viking til benet. 
Han lægger ansigtet i de rette folder og stirrer roligt og insisterende på sit publikum.
- Hvornår startede vikingetiden?
- I 793, er der en, der ved. 
- Det er sandt. Det var en aften i 793, da en 
lille gruppe vikinger angreb et kloster i det 
nordøstlige England… 
Og så er vi i gang, kære 4. klasser. Velkom-
men til Viking-Lars´ version af klublivet. 

Skjoldene har Lars Rasmussen selv bygget.  
Drikkehornene har han slebet til. Telte, faner, vå-

ben, skind, brudsølv og andre skatte er indsamlet 
på danske vikingemarkeder. Mest fordi han ikke 

kan lade være. Så når børnene skal lære om kamp 
og vikingeliv, stiller Lars sin samling op og forvand-

ler hallen til vikingelejr. Foto: Maiken Dyrvig
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Fantastisk weekendtur 
til Løkken med Klub  
Gården for 6. årgang
Af Trine & Kasper, Klub Gården

I Klub Gården gik 14 piger fra Houlkærskolens 6. årgang (nu 7. årgang, red.) henover vinteren og glædede 
sig til en længe ventet weekendtur med klubben. 

Tilbage i efteråret 2018 begyndte vi at arrangere en tur for 6. årgang, en slags afslutningstur.

Selvom man også sagtens kan være medlem i klubben i 7. klasse, viser de seneste års historie, at mange 
allerede i 5./6. klasse vælger klubben fra til fordel for andre fritidsaktiviteter, lektier og så videre.  Så for at 
vise klubbens glæde over for dem, der stadig holder ved og bruger klubben, fik alle medlemmer i 6. klasse 
et super attraktivt tilbud om en fed tur, hvor børnene kunne komme lidt væk og få en god oplevelse. 

Vi drog mod den nordlige vestkyst og Løkken Idrætscenter, hvor der var adgang til svømmehal, idrætshal, 
hyggelige værelser og selvfølgelig den smukke natur. 

De 14 piger, som skulle med, var selv med til at bestemme weekendens program. Vi skulle selvfølgelig 
hygge os med spil og leg i hallen, en masse sludder og sladder, være sent oppe, tømme den lokale Su-
perBrugsen for slik og på udflugt langs vestkysten for at se, hvordan naturen og vejret har sat sine spor. 
Derudover sluttede vi af med shoppetur i Aalborg om søndagen, inden turen gik mod Viborg. 

Tilbage i februar inviterede vi alle deltagerne på pizza i aftenklub, hvor de kunne komme med deres forslag 
til weekendens program. Vi mærkede straks begejstring og forventningens glæde hos alle de fremmødte 
piger, som dog ikke mente, vi behøvede et stramt program med museumsbesøg, legeland, med mere. Der 
skulle være plads og tid til blot at være afsted og nyde tiden med hinanden. 

Weekenden var en helt igennem fantastisk oplevelse. Som én af pigerne jokede med over for Kasper, som 
var eneste mandlige islæt på turen: ”det er far til fjorten på tur”. 

Mellem de 14 piger kunne vi se en udvikling; det er klart, at med så mange piger, alene, samlet i et par 
dage, så vil der opstå småkonflikter, men dem tog vi fat i og løste ”med det vuns”. 
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Nye sider af hinanden har pigerne også opdaget. Når man for eksempel står tæt på skrænten i strid mod-
vind og kan se Vesterhavets bølger æde sig ind over kysten og sommerhusene, hvor der forsvinder ca. én 
meter om året, så rykker man lige lidt tættere sammen, og flere venskaber blev stærkere i løbet af turen.

Udflugten til Nørre Lyngby, med en efterladt kirkegård og mange sommerhuse som ikke længere består, 
blev nærmest filosofisk – her måtte man gerne lige suge indtrykkene til sig en ekstra gang. 

Søndag var der mange som ikke var klar til at komme hjem! Shoppeturen i Aalborg Storcenter var dog et 
fint punktum at sætte, med blandt andet fællesspisning på en café, hvor menuerne var alt fra hakkebøf til 
nachos, pasta carbonara og laks. 

Efter sådan en fed tur trængte vi til at komme hjem og smide benene op. Men sådan en weekend med 14 
herlige børn, er det hele værd! 

Efterfølgende har mange af pigerne været ved Trine for at sige, at de altså vil afsted igen, fordi det var den 
fedeste tur. Så det arbejder vi videre på.

Det er altså fedt at være pædagog for de sejeste børn, i den bedste klub i verden. 

HOULKÆRSKOLEN
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OFFENTLIGE FOREDRAG PÅ VGHF

Alle foredrag holdes kl. 19 - 21 i Auditoriet, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg
Læs mere på vghf.dk/nyheder

I samarbejde med:

GRATIS ADGANG

ingen tilmelding

alle er velkomne

08/10 - 2019
Livestreaming fra 
Aarhus Universitet

OBS: Ny udgave
af tidligere foredrag

12/11 - 2019
Livestreaming fra 
Aarhus Universitet

OBS: Ny udgave
af tidligere foredrag

05/11 - 2019
Livestreaming fra 
Aarhus Universitet

19/11 - 2019
Livestreaming fra 
Aarhus Universitet

På rumkrydstogt ud i Solsystemet
Med blandt andet en række rumsonder har vi fået ny viden om vores Solsy-
stems planeter, deres måner og om småplaneter, asteroider og kometer. Rum-
sonderne har taget betagende billeder og deres målinger afslører fascinerende 
naturscenerier og verdener som er meget forskellige fra Jordens.
Hans Kjeldsen, Aarhus Universitet

Hvordan is og vand dannede Danmark
Det danske landskab bærer tydeligt præg af at være dannet af is og vand: vi 
har alle bemærket smeltevandsletter og morænelandskaber samt store sten 
som blev medbragt af isen fra Norge eller Sverige under de seneste istider. 
Men helt præcist hvornår og hvordan er det danske landskab blevet skabt?
David Lundbek Egholm og Nicolaj Krog Larsen, 
Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.

Mennesker i klimaets brændpunkter
Tag med to journalister på en opdagelsesrejse Jorden rundt til klimaets brænd-
punkter hvor stadig mere vildt og uforudsigeligt vejr forandrer levevilkårene for 
helt almindelige mennesker. Og hør klimaprofessoren fortælle om indianernes, 
fiskernes, landmændenes og kvægavlernes udfordringer.
Sebastian H. Mernild, Nansen Centeret, 
og Lars From og Klaus Dohm, Jyllands-Posten.

Forædling af mennesket
Den vordende videnskab i biologi kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten 
af arvehygiejne og eugenik og nutidens enorme landvindinger inden for genterapi 
og genetiske tests skaber vigtige etiske dilemmaer som flere og flere af os vil 
stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, bliver syge eller er pårørende.
Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
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VIBORG GYMNASIUM OG HF

Den 12. august startede godt 350 nye 
elever på Viborg Gymnasium & HF. På 
deres første skoledag var de nye elever 
på Intr-O-løb rundt på skolen, hvor de 
blev præsenteret for nogle af de mange 
aktiviteter, de kan involvere sig i både 
i og uden for skoletiden. På en af po-
sterne fik de smagsprøver fra skolens 
kantine – se vedhæftede billede.

Knap 20 ønsker  
at blive rektor på  
Houlkær-gymnasium
 
Knap 20 drømmer om at blive den nye rektor for Viborg Gymnasium og HF.
Ansøgningsfristen til den ledige stilling udløb i august.
- Det er et tilfredsstillende antal, synes jeg. Det vigtigste er jo kvaliteten, og nogle gange kan én ansøger 
vise sig at være nok, siger Harald Mikkelsen, formand for Viborg Gymnasium & HF’s bestyrelse til Viborg 
Stifts Folkeblad.
Han fremhæver, at den nye rektors vigtigste opgave bliver at synliggøre gymnasiet og de tilbud, der ligger 
i pakken, hvis man bliver elev på skolen.
Samtalerne med en række udvalgte ansøgere begynder i september, og går alt efter planen, kan navnet på 
den nye rektor offentliggøres inden oktober.
Videre er håbet, at den nye rektor kan tiltræde sin stilling den 1. november.
Stillingen blev i foråret ledig, da Mads Bendix Fjendsbo sagde rektor-jobbet op med den begrundelse, at 
han ikke længere kunne leve med de besparelser, gymnasieområdet i hans øjne blev pålagt.
Lise Markussen har siden været konstitueret i stillingen.

Viborg Gymnasium & HF er med den 4. oktober, hvor  

Initiativgruppen Houlkær står for arrangementet Aftenrute.

Vi byder indenfor til en rundvisning og en kop kaffe
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AKTUELT I OMRÅDET

Lørdag den 15/6 lagde  
aktivitetshuset på Odshøjvej  
lokaler til et 110 meter langt  
kaffebord
Der blev hygget med rundstykker, kage, kaffe/te og saftevand.
175 kiggede forbi og sad både inde og ude, indtil vejret blev dårligt.
Viborgs borgmester Ulrik Wilbek kiggede også forbi.
Der blev også arrangeret en del af Danmarks længste kaffebord i Houlkærparken og på Kildehaven.
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Aktivitetshuset Odshøjvej 2 B
Aktivitetshuset, Odshøjvej 2 B, blev bygget samtidig med, at Houlkærvænget blev renoveret. Det er et hus, 
der skal bruges til at afholde forskellige aktiviteter for alle de beboere, der har lyst til at bruge huset. 
Huset tilhører Houlkærvænget, men vi er flere afdelinger under Boligselskabet Viborg, som alle har en 
lille andel i at holde huset kørende, da det både kræver en masse frivilligt arbejde og penge for at kunne 
fungere. 
Vi er alle glade for alle de aktiviteter, der lige nu er med til at holde huset aktivt og for, at der er så mange, 
som gerne vil deltage i aktiviteterne. 
Vi forsøger at lave så mange forskellige aktiviteter, så der er noget for alle aldersgrupper og køn. Vi har 
en stor stab af frivillige, der lægger et stort arbejde i at få det hele til at fungere, og de gør et stort stykke 
arbejde, som vi er meget glade for.
Hvad sker der så i huset?
Der spilles kort (whist), Bowls og banko. Der dyrkes motion for seniorer. Der er de kreative mennesker, der 
laver forskelligt håndarbejde.
Der er er cykelværksted, hvor man kan lave sin cykel og få lidt hjælp til, hvordan man gør.
Der er nogle, der lærer at tale et universalsprog og snakker om forskellige kulturelle ting. De unge mødes 
og hygger eller laver forskellige aktiviteter.
Bydelsmødrene laver forskellige samtaleemner, foredrag og hygge.
 Derudover holder vi kræmmermarked, julemarked, aktivitetsdage, og hvad vi ellers kan finde på.
Hvem må så bruge huset?
Det er selvfølgelig mest henvendt til de afdelinger, som er med til at betale for huset, men hvis der er plads, 
er det jo kunne dejligt, at andre beboere i området også kan komme og være med. 
Nogle af aktiviteterne er kun for beboere, og andre kan der sagtens være flere, der kan være med. Så vil 
du vide mere, så kig over fredag den 4. oktober, hvor der er kulturaften flere steder i Houlkær og derfor 
også i aktivitetshuset. 

AKTUELT I OMRÅDET
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AKTUELT I OMRÅDET

Bydelsmødrenes  
Tirsdagscafé startede 
den 20. august
Som sædvanlig er tidspunktet 16.00 – 17.30  
i Aktivitetshuset Houlkær. Alle er velkomne.

Allerede lørdag den 17. august indledte Bydelsmødrene i Houlkær/Viborg efterårssæsonen 2019 med en 
tur til Vesterhavet.
Turen blev planlagt af bydelsmødrene og gennemført med økonomisk støtte fra Viborg Kommune.

”Kun en tåbe frygter ikke havet”. Det ved vi i Danmark, fordi vi er omgivet af hav.
For mange nydanske familier er det ikke en konstatering, men en bitter erfaring.
Vesterhavet blev derfor valgt som mål for turen for at vise, at man kan dyrke sport og have det sjovt ved 
havet. Man kan også bare nyde synet og blive blæst godt igennem.

Skyerne hang lavt, men humøret var højt, da bussen startede fra Houlkær kirke kl. 8.00 lørdag morgen 
med 41 personer ombord. 
Med i bussen havde vi vores private guide Jens Isaksen, der er født og opvokset i Nr. Vorupør og har stort 
kendskab til Vestjylland.
Der blev lyttet intenst undervejs til fortællingerne om det landskab, vi kørte igennem – ikke mindst fordi der 
senere på dagen skulle quizzes om de oplysninger, Jens gav undervejs.  
Turen startede i Stenbjerg, hvor to frivillige i Informationshuset fortalte om stedets historie og befolkningens 
barske leveforhold. Vi så fiskerbåde trukket på land, fandt sten og rester af krabber på stranden – og 
mange fik våde bukseben og vand i gummistøvlerne. 
I Nr. Vorupør fik vi stillet sulten i Madpakkehuset, hvor vinderen af quizzen, Nadia, fik overrakt sin velfortjen-
te præmie. I mellemtiden havde solen afløst de voldsomme regnbyger, og vi kunne gå tur på molen, som, 
vi nu efter quizzen vidste er 310 meter lang.
Næste stop var Klitmøller, hvor surferne havde stor glæde af blæsevejret og demonstrerede elegant balan-
cekunst for os - mere eller mindre måbende tilskuere.

Turen sluttede i Thy Nationalpark ved en skovlegeplads ved Vandet sø.
Her fik de 12 børn afløb for den sidste rest energi – dels ved tilrettelagte lege dels på pladsens legered-
skaber.
Da de sidste flutes var sat til livs, var alle klar til at vende tilbage til Viborg efter en dejlig dag.
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Lørdag den 26.  oktober kl. 9.00 – 17.00  
i Houlkær Aktivitetshus, Odshøjvej 2B, 8800 Viborg 

Kom og få en hyggelig dag sammen med Fodslaw Viborg og en masse strikkeglade vandrere. Du kan 
medbringe dit eget strikketøj, men ellers er der mulighed for at købe både garn, pinde m.m.  i en af de 
to stande på stedet.  

Der bliver afholdt to kurser i løbet af dagen a tre timers varighed. 
Kl. 9.15: Dobbeltstrik v. Garnbiksen i Sorring 
Kl. 13.30: Vendestrik v. Garnkassen i Viborg.
Deltagergebyr pr. kursus er 30 kr.

I tidsrummet mellem de to kurser er der frokostpause + en lille konkurrence. 
Hvis man har lyst til at komme ud at gå en tur, er der to vandreture i løbet af dagen. Turene starter hhv. 
kl. 9.30 og 13.30 og er på ca. 5 km. 
Der kan købes forplejning til hele dagen. 

Lille pakke: kaffe/the og kage hele dagen 30 kr. 
Stor pakke: kaffe/the og brød/kage hele dagen + frokost incl. en øl eller vand 80 kr. 
Kaffe/the og kage samt øl og vand kan købes hele dagen, hvis man ikke har købt forplejning. 

Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding, med mindre man ønsker at deltage i kurserne og/eller skal 
have forplejning (Kun frokost). Tilmelding senest den 19. oktober til Lone på tlf. 22330204. 

Strikke- og vandredag 
med Fodslaw Viborg
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HOULKÆR KIRKE

AKTUELT
Studieorlov
Jeg har været så heldig at få tildelt tre måneders orlov i juli, august og september måned i år. Orloven 
skal jeg bruge på at arbejde med emnet billedkunst og forkyndelse. Jeg glæder mig meget til forhå-
bentlig at blive meget klogere – og til at kunne omsætte min nye viden i mit arbejde herhjemme, når 
jeg vender tilbage. 
I min orlovsperiode er Laila Hansen konstitueret som sognepræst her i Houlkær.
Vi ses igen i oktober!

Syng med i Houlkær Kirkes Pigekor 
Kan du li’ at synge, og vil du gerne lære mere om din stemme og om at synge? Så kan det være, at 
Houlkær Kirkes Pigekor er noget for dig!
Vi øver hver onsdag kl. 15.45-17.30 og synger til gudstjeneste om søndagen. Som korsanger får du løn 
for at deltage i korprøver og gudstjenester. 
Koret er for piger fra 6. klasse og op.
Kontakt organist Maja Simonsen for yderligere information: Tlf.: 21808773. mail: organist@houlkaerkirke.dk

Kirkens Korshærs landsindsamling
Den 17. november i år er der igen landsindsamling til 
Kirkens Korshær i Danmark. Også i Viborg er der ind-
samling til Kirkens Korshær denne dag.
Sidste år var der mange indsamlere på gaderne i Vi-
borg, og der blev indsamlet tæt på 60.000 kr. inkl. de 
beløb, som blev givet via Mobile Pay, til det lokale kors-
hærsarbejde, som har sit udgangspunkt i varmestuen i 
Sct. Leonis Gade 8.
Varmestuen drives primært for indsamlede midler samt 
for overskuddet fra de lokale genbrugsbutikker.
Varmestuen har dagligt besøg af mellem 25 og 40 
mennesker, som på den ene eller anden måde er socialt udsatte. Det er en god gerning at hjælpe til ved 
indsamlingen, fordi man derved er med til at sikre, at de fortsat kan få den daglige hjælp, omsorg og 
støtte, som varmestuen leverer, og som de har brug for.
Vi har brug for, at mange melder sig som indsamlere. Opgaven er enkel: Man får en indsamlingsbøsse i 
hånden og går derefter ud på en given rute, ringer på og spørger om et beløb til Kirkens Korshærs arbej-
de i Viborg, og vender derefter tilbage til indsamlingsstedet med pengene. Hvis folk ikke har kontanter, 
kan de give et beløb via Mobile Pay.
Man kan melde sig som indsamler ved at ringe til varmestuen, tlf.: 86625292, kigge indenfor i varme-
stuen eller sende en mail til viborg@kirkenskorshaer.dk
Vi er taknemlige for hver og en, der melder sig.
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ARRANGEMENTER
Høstgudstjeneste
søndag, den 15. september kl. 10.30
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 ad døren. Til høstgudstjenesten mødes vi for én gang om året at få sagt 
ordentlig ”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 Houlkærs Børnekor.
Gudstjenesten er ved Lotte Martin Jensen

Sogneeftermiddag
torsdag, den 19. september kl 14.30
”Karen Blixen” - i grænselandet mellem det teologiske og det litterære”.
Ulla Morre Bidstrup er ph.d i teologi og lektor på Pastoralseminariet i Århus, hvor nye præster uddannes. 
Her underviser hun i gudstjenestelære og vielsen og begravelsen. Hun har været sognepræst i 14 år 
to forskellige steder på Djursland og er nu ulønnet hjælpepræst i Thorsager-Bregnet pastorat. Hun er 
desuden uddannet litteraturhistoriker. Ulla Morre Bidstrup har stor erfaring og stort engagement inden 
for det teologiske og litterære folkelige foredrag med faglig tyngde.

Bykirkernes fællesarrangement i Vestervang Kirke
onsdag, d 25. september kl. 19.30 
”Kan kristne og muslimer leve fredeligt sammen”
Mange er optaget af forholdet mellem islam og kristendom. Det skyldes ikke mindst, at der føres en til 
tider følelsesladet diskussion om integration, asylansøgere og flygtninge. Foredraget vil give en række 
konkrete oplysninger om islam og muslimer i Danmark og vil skildre de teologiske og kulturelle forskelle 
imellem kristendom og islam. 
Men er der noget alternativ til, at kristne og muslimer kan leve fredeligt sammen i Danmark? Og hvilke 
krav vil dette stille til såvel muslimerne som de kristne?
Karsten Nissen er født 1946. Han har virket som universitetslærer, sognepræst, forstander for Diakon-
højskolen samt som domprovst (1986-96) og som biskop (1996-1014) i Viborg.
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Filmaften
3. oktober kl 19.00
Filmaften i sognelokalerne, ”Kæmpen” (2017).
Johannes Nyholms film ”Kæmpen” handler om Rikard, som er autist og derudover stærkt deform. Han 
er overbevist om, at han vil blive genforenet med sin mor, hvis bare han vinder det nordiske mesterskab 
i petanque.
Filmen har fået gode anmeldelser i pressen. I det ansete filmmagasin Ekko skriver Lars Bukdahl blandt 
andet: ”Johannes Nyholms film er Elefantmanden i velfærdssamfundet: monstrøst rørende, virkelig mor-
som og gigantisk original. Det er en fantastisk film.”
Efter filmen er der kaffebord og fælles samtale om filmen.
Arrangementet er gratis. Kaffen koster 20 kr. 

Allehelgensgudstjenester
søndag, den 3. november 
Den dag er vores søndagsgudstjeneste kl. 10.30 anderledes, end den plejer, fordi vi bruger den til at 
mindes de mennesker, der ikke er hos os mere.
Navnene på dem, vi har mistet i sognet i årets løb, bliver læst op, og musikken får en særlig plads.
Ud over vores husorkester med Maja Simonsen på orgel, Uffe Munkgaard på fagot og Mark Czepluch 
på kontrabas, medvirker vokalensemblet ViVe.

Kl. 14.00 afholdes en særlig allehelgensgudstjeneste for familier, der har mistet børn og unge. Efter 
gudstjenesten er der mulighed for samvær over en kop kaffe. Gudstjenesten retter sig ikke kun mod 
beboere i Houlkær, men er for hele regionen. 
Døde børn og unge er stadig tabu. Derfor benytter en del familier denne dag på året til at samles med 
andre, der har lidt samme tab og tale frit om det, der var og det, der aldrig blev.

Sogneeftermiddag
torsdag, den 24. oktober kl 14.30
”Mediernes magt og snarlige afmagt”
Foredrag ved Ivar Brændgaard, teolog og tidl. direktør for TV Midtvest.
Engang blev medierne kaldt den 4. statsmagt. De var nåleøjet. De bestemte, hvad der skulle kastes lys 
over, og hvad der skulle overses. Prioritering kaldte de det. Vilkårlighed var det ofte. Medierne filtrerede 
og udvalgte, hvad der skulle være læsernes/lytternes/seernes billede af verden, af Danmark og af det 
lokale område. De yndede at kalde sig samfundets vagthund, jagthund eller hyrdehund.
Men mediernes magt er under hastig afvikling. Avisabonnementerne styrtdykker år efter år, kun folk 
over 50 år ser det tv, der bliver udbudt, når det bliver sendt (flow-tv). Annoncekronerne forsvinder ud 
af landet og gør få meget magtfulde udlændinge til milliardærer. Deres firmaer kommer til at præge 
udviklingen i den digitale og robotstyrede fremtid, som vi er på vej ind i.
De nye sociale medier gør det muligt for afsendere, f. eks. politikere eller interesseorganisationer, at nå 
ud med deres egne uredigerede budskaber målrettet til de udvalgte modtagere. Den direkte kommuni-
kation har vi kun set starten på. Spændende, men også uhyggelige perspektiver tårner sig op.
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Med de kendte mediers nedtur opstår der et magtvakuum, der kan blive særdeles farligt for vort folke-
styre og vort demokrati. En præsidents Twitter, bevidste løgnehistorier, der kan løbe verden rundt på 
et døgn, russernes påvirkning af demokratiske valg via Facebook kan få os til at længes tilbage til de 
traditionelle mediers troværdige filtrering af nyhedsstrømmene.

Sogneeftermiddag
torsdag, den 21. november kl 14.30
”Hvorfor var gaderne tomme?”
Foredrag om Leif Panduro ved Niels Jørgen Jensen, tidl. sognepræst og provst
Når Leif Panduros tv-spil blev vist i 70’erne og 80’erne, var gaderne tomme for mennesker. Foredraget 
handler om Leif Panduro, og om hvad det var, han kunne, som optog danskerne så meget. Faktisk er 
han stadig relevant for os danskere i dag med sin kunst. 

KONCERTER
Koncert med Mira Kvartetten
onsdag, den 18. september kl. 19.30
Houlkær Kirke slår dørene op for en koncert med en 
strygekvartet i absolut topklasse. I sæsonen 2019-
2020 kan Mira Kvartetten fejre 20-års jubilæum som 
fast ensemble, og kvartetten er således en af de længst 
eksisterende aktive strygekvartetter herhjemme i dag. 
Som kammermusikensemble er Mira Kvartetten bredt 
anerkendt blandt musikere, kritikere og publikum som 
et perfekt match. 

Syng Dansk Koncert
mandag, den 28. oktober kl. 19.30
Viborg Koret har gennem en årrække afholdt en Syng 
Dansk koncert, og i år bliver det i Houlkær Kirke, hvor 
koret kan nyde godt af den gode akustik.
Når koncerten kaldes Syng Dansk, betyder det, at der 
kun vil blive sunget på dansk.
Programmet vil indeholde en buket af kendte og elske-
de sange, nogle med national karakter, og der vil også 
blive lejlighed for publikum at synge med på nogle fæl-
lessange.
Viborg Koret består af omkring 40 sangere, fordelt i fire stemmegrupper, og koret øver til dagligt i Houl-
kær Kirkes lokaler under ledelse af korets dirigent Karl Alfred Petersen.
Kom og vær med til at skabe en munter og festlig aften!
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Allehelgenskoncert
lørdag, den 2. november kl 14.00
Musikkantaten ”I kor med alle engle” skrevet i 2018 
med musik af Jakob Lorentzen og tekst af Lisbeth 
Smedegaard Andersen har allehelgenstiden som om-
drejningspunkt. Det smukke værk er skrevet sådan, at 
det både kan bruges som gudstjeneste og til koncert.
Her opføres det i koncertform i et samarbejde mellem 
flere af byens ungdomskor. 
Medvirkende er Houlkær Kirkes Pigekor, Søndermarkskirkens Pigekor, Viborg Domkirkes børnekor og 
Ungdomskor. Lene Ø. Jungild spiller orgel og Maja Simonsen klaver. Dirigent er Jette Haslund Birch og 
Merete Bøye er liturg.
Fri entré

FASTE BEGIVENHEDER
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.
Der er ingen tilmelding.
Spaghettigudstjeneste er altid onsdag kl. 17.00
Datoer:
Onsdag d. 2. oktober, onsdag d. 6. november og onsdag d. 4. december.

Babysalmesang
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne. De ca. 40 minutter går med 
sange og salmer. Vi ser på sæbebobler og gynger i tæppe m. m., så børnenes sanser bliver stimuleret 
på mange forskellige måder. Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst. Mikroovn 
forefindes til eventuel tilberedning af mad til de små. Tilmelding til Hanne Flyvholm, 42 83 40 27 eller 
hanne@houlkaerkirke.dk. Det koster ikke noget at deltage. Der er babysalmesang hver torsdag formid-
dag kl. 10.45, dog ikke i ferieperioden fra d. 17.12 – 7.1.2019

Musikalsk legestue
finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.30 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, 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 42 83 40 27 eller 
hanne@houlkaerkirke.dk.
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Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER

Kælderhygge
er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes 3. tirsdag i måneden i kirkens kælder fra kl. 17.00 til 
kl. 18.30. Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske finder vi tid til 
at være lidt kreative. Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnat-sang. Det koster 10 
kr. for voksne og 5 kr. for børn. Vi mødes tirsdag d. 17.9, 22.10 og 19.11. 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 d. 6. og 20. september, d. 4. og 18. okto-
ber, d. 1. og 15. november. D. 30. november har vi adventsfest (se program andet sted) d. 13. december 
mødes vi til Lucia optog kl. 17.00. Der arrangerer fælles kørsel for dem, der er gangbesværede på 42 
83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.

Adventsfest
Lørdag d. 30. november kl. 12.30 holder vi adventsfest. Der vil være mulighed for at handle hos nørkle-
klubben, vi spiser en dejlig middag, og efterfølgende lytter vi til en julefortælling.
Vi slutter af med æbleskiver og kaffe/te. Det koster 30 kr. at deltage.
Husk tilmelding til middagen senest fredag d.23. november til sognemedhjælper Hanne Flyvholm på tlf.: 
42834027 eller kirkekontoret på tlf.: 86674088. Kirkebil kan bestilles senest d. 29.11 kl. 12.00 på tlf.: 
42834027.
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15. september Høstgudstjeneste Lotte Martin Jensen
22. september Højmesse Laila Hansen
29. september Højmesse Lotte Martin Jensen

6. oktober Højmesse Kristine Jersin
13. oktober Højmesse Lotte Martin Jensen
20. oktober Højmesse Kristine Jersin
27. oktober Højmesse Kristine Jersin

3. november Gudstjeneste  Kristine Jersin
 til Allehelgen  Lotte Martin Jensen
10. november Højmesse Lotte Martin Jensen
17. november Højmesse Lotte Martin Jensen
24. november Højmesse Kristine Jersin

Gudstjenesteliste

HOULKÆR KIRKE
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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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Kontaktoplysninger:

Kbf. sognepræst Kristine Jersin
Studieorlov indtil 1. oktober 
Træffes i kirken tirsdag kl. 10.00-11.00 
og onsdag kl. 10.30-11.30
Tlf. 24 27 96 33 · krje@km.dk

vik. kbf. sognepræst Laila Hansen
Laila vikarierer for Kristine Jersin indtil den 
30. september. træffes efter aftale
tlf. 40 37 80 78

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

MobilPay 66080

HOULKÆR KIRKE

www.houlkaerkirke.dk

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

LÆS MERE PÅ HS-BYG.DK

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITETHØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET
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Det sker …
12. sep. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Houlkær Kirke

18. sep. kl. 19.30 Koncert med Mira-kvartetten Houlkær Kirke

19. sep. kl. 14.30
Sogneeftermiddag – "Karen Blixen - i grænselandet 
mellem det teologiske og det litterære" 

Houlkær Kirke

25. sep. kl. 19.30 Bykirkernes fællesarrangement med Carsten Nissen Vestervang Kirke

28. sep. kl. 10.00 Bogbyttedag Houlkær Bibliotek

3. okt. kl. 19.00 Filmaften ”Kæmpen” Houlkær Kirke

4. okt. kl. 18.00 Åben Houlkær – besøg Houlkærs mange steder Houlkær Torv

10. okt. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Houlkær Kirke

24. okt. kl. 14.30 Sogneeftermiddag – ”Mediernes magt og snarlige afmagt” Houlkær Kirke

26. okt. kl. 9.00 Strikke- og vandredag med Fodslaw, Houlkær Aktivitetshus

28. okt. kl. 19.30 Koncert – Syng dansk Houlkær Kirke

2. nov. kl. 14.00 Koncert til Allehelgen Houlkær Kirke

14. nov. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Houlkær Kirke

21. nov. kl. 14.30 Sogneeftermiddag – ”Hvorfor var gaderne tomme” Houlkær Kirke

13.-15. december Nissecup Houlkær Hallen


