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AKTUELT I OMRÅDET

Et helt konkret
valgløfte
Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Den synger på sidste vers, valgkampen, og heldigvis for det. På et tidspunkt bliver man bare mæt af at
høre de mange kandidater love guld og grønne skove.
Sådan har jeg det i hvert fald, og mon ikke de stakkels politikere, som kæmper for at vinde en af de 31
pladser i byrådet, også glæder sig over, at valgkamp og valg nu snart er overstået for denne gang, så
de kan tage en slapper efter en vanvittig intens måned.
Godt det kun er hvert fjerde år, vi skal igennem dette cirkus…
Den 21. november udløses spændingen. Det er den dato, vi alle skal gøre brug af vores demokratiske
pligt og ret. Det er denne dag, vi skal have sammensat det byråd, der skal stå i spidsen for hele Viborg
Kommune – og dermed også Houlkær – de næste fire år.
Forud for valget har de mange håbefulde kandidater været rundt i hele kommunen for at gøre deres hoser grønne. Således også i Houlkær, hvor bydelens nye aktivitetshus den 31. oktober dannede rammen
om et velbesøgt debatmøde.
I dette blad kan du læse meget mere om debatmødet, hvor politikerne blandt andet blev bedt om at
forholde sig til helt nærlokale emner som en omfartsvej øst om Houlkær, en sundhedsklinik med læge,
apotek med videre samt trafiksikring ved Houlkær-centeret.
Mest konkret blev dog snakken om en toiletbygning i Granada-skoven, hvor madpakkehus og shelters
bliver brugt af rigtig mange. En hurtig undersøgelse viser, at det
vil koste i underkanten af en halv million kroner at etablere
toilet og handicaptoilet, og det må være et beløb, som er til
at finde i Viborg Kommunes 2018-budget, som nærmer
sig de seks milliarder kroner.
Flere politikere sagde da også direkte, at der selvfølgelig
skal findes penge til en toiletbygning i Granada-skoven.
Det er vel det tætteste, man kommer på et direkte
valgløfte, så nu er det op til Initiativgruppen Houlkær og
andre interessenter i Houlkær-området at følge op og
presse på, så politikernes ord også omsættes til konkret
handling.
Rigtig god arbejdslyst.
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Lokalpolitikere fra ti forskellige partier samlet til vælgermøde i Houlkærvænget aktivitetshus, fra
venstre: Per Møller Jensen, Socialdemokratiet, Britta Leth, Venstre, Claus Nielsen, Konservative,
René Kjær, Kristendemokraterne, Kai O. Andersen, SF, Flemming Gundersen, Enhedslisten, Børge
Knudsen, Radikale Venstre, Johan Winther Rasmussen, Liberal Alliance, Stine Isaksen, Alternativet,
og Ove Kent Jørgensen, Dansk Folkeparti.

Lokalpolitik med
Houlkær i centrum
Debat på vælgermøde op til kommunalvalget kredsede ikke mindst om trafikken i
lokalområdet
Af Kim Juhl Andersen

Trafiksikring på Skaldehøjvej og i rundkørslen ved Houlkær-centeret. Og bred politisk opbakning til idéen
om en lokal sundhedsklinik med læge, apotek med videre.
Arrangørerne fra Initiativgruppen Houlkær havde på forhånd lagt op til, at vælgermødet i Houlkærvængets
Aktivitetshus den 31. oktober ikke bare skulle handle om overordnede lokalpolitiske spørgsmål – men
også om helt nærlokale emner.
Alle ti byrådskandidater i panelet havde allerede inden mødet fået tilsendt en liste med seks lokalpolitiske
emner, som de blev bedt om at tage stilling til.
Og langt hen ad vejen lykkedes det da også aftenens ordstyrer, Henning Bruun-Schmidt, at holde paneldeltagerne og forsamlingen på sporet og styre uden om de mere luftige, lokalpolitiske programerklæringer.
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Trafikale udfordringer

Fra flere sider i politikerpanelet blev en lokal sundhedsklinik spontant betegnet som ”en god ide”.
Claus Nielsen (K) forudså dog, at man i andre lokalområder måske vil se en smule skævt til, hvis kommunen aktivt går ind og medvirker til etableringen af et lokalt sundhedshus i et område som Houlkær, og
også socialdemokraten Per Møller Jensen fandt anledning til at slå en smule koldt vand i blodet.
”Det er nu engang sådan, at når vi snakker om læger, apotekere med videre, er der tale om liberale
erhverv. Skal ideen om en sundhedsklinik i Houlkær kunne lade sig realisere, kræver det derfor, at der
er nogen, som frivilligt vælger at etablere sig ”øst for søerne”, men det er da bestemt ikke ensbetydende
med, at ideen ikke er værd at forfølge,” føjede Per Møller Jensen til.

I oplægget til politikerne var der på ingen måde lagt skjul på, at Initiativgruppen Houlkær bestemt ikke er
tilfreds med den dialog, Houlkær-repræsentanterne tidligere i år har haft med den kommunale vej- og
trafik-forvaltning omkring trafikforholdene i specielt rundkørslen Houlkærvej/Odshøjvej.
Og uofficielt var der da også flere af de tilstedeværende politikere, som i aftenens løb gav udtryk for en
vis forundring over den særdeles kontante facon, kommunens embedsmænd i første omgang har fejet
trafikønskerne fra Houlkær af bordet på.
”Jeg vil gerne lytte til, hvad I siger, og jeg synes grundlæggende, det er nogle fornuftige trafik-løsninger, I
peger på,” lød det anderledes forsonligt fra SF’s Kai O. Andersen.
Byrådskandidat Jens Frederiksen (S) betegnede i et indlæg fra salen Houlkærvej som ”den måske mest
trafikerede vej, vi overhovedet har”, og formand for Grundejerforeningen Gl. Asmild, Jim Rasmussen,
bragte for sin del også Skaldehøjvej ind i trafik-debatten.
”Vi har vel ikke andre veje i kommunen, hvor der er så høj en koncentration af skoler og daginstitutioner.
Til trods for dét kan Skaldehøjvej til tider godt opleves som lidt af en motorvej,” påpegede han.

Bump og selvdisciplin
Den radikale spidskandidat, Børge Knudsen, bor selv i området og medgav på stedet, at rundkørslen ved
Houlkærskolen ikke ubetinget fungerer efter hensigten.
”Det er som om, rundkørslen kun er rigtig effektiv, når man kommer fra den ene side, og i det hele taget
kan jeg sagtens genkende, at der generelt køres for stærkt på Skaldehøjvej,” bemærkede han.
Kai O. Andersen (SF) og Flemming Gundersen (EL) var begge hurtige til at pege på bump som en effektiv
løsning på problemerne.
Per Møller Jensen var derimod lidt mere tøvende med at skride til den slags drastiske tiltag.
”Erfaringerne viser, at det ofte er forældrene selv, der kører for stærkt ud for skoler og institutioner, så
måske handler det også lidt om, at forældrene i Houlkær selv skal gribe i egen barm og udvise lidt større
trafikal selvdisciplin,” påpegede han.
Samtidig opfordrede han dog også Initiativgruppen Houlkær til at gå videre til kommunens nye tekniske
udvalg med sine ønsker om hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Fælles for lokalpolitikerne – fra højre til venstre i panelet – var en erkendelse af, at kommunen nok ikke
ret meget længere slipper for at etablere en østlig omfartsvej. Et projekt, som blot bliver endnu mere
presserende i takt med, at det nye boligområde på Taphede begynder at skyde op.
”En omfartsvej øst om Viborg kan ikke blive ved med at afvente etableringen af en eventuelt kommende
Hærvejsmotorvej,” lød det således fra Ove Kent Jørgensen (DF).

God idé med sundhedsklinik
Spørgsmålet om en lokal sundhedsklinik blev på vælgermødet bragt op af sognepræst Kristine Jersin.
”Jeg undrer mig over, at de cirka 10.000 mennesker, der bor i Houlkær og Overlund, alle skal over på den
anden side af søerne for at komme til læge”.
”Kunne man ikke forestille sig, at der eventuelt blev etableret en slags satellit-konsultation ”øst for søerne”.
For eksempel i Houlkærcenteret, hvor der sagtens kunne være plads til lidt flere funktioner,” foreslog hun.
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Et vigtigt signal
Helt overordnet er det oven på vælgermødet i Houlkær en flok tilfredse mødearrangører, som ser tilbage
på aftenens forløb.
”Jeg synes, vi kom omkring mange af de emner, vi på forhånd havde stillet op som vigtige for lokalområdet. Med op mod 70 mødedeltagere kan vi vist også kun tillade os at være tilfredse med fremmødet, og
så hæfter jeg mig desuden ved, at to af de tre mest sandsynlige borgmesterkandidater efter valget den
21. november var til stede på mødet i Houlkær”.
”Per Møller Jensen (S) var med i panelet, mens Venstres Ulrik Wilbek sad i salen og fulgte debatten, så
reelt var det vel kun borgmester Torsten Nielsen, der ikke fik hørt, hvad der lige nu optager os i Houlkær,”
bemærker formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard.
Uanset hvad så betoner både Henning Bruun-Schmidt og Henrik Søgaard værdien af, at lokalpolitikerne
løbende bliver mindet om, at der også i den nære periferi af kommunens hovedby findes aktive lokalsamfund, som gerne vil tages med på råd, når beslutningerne træffes.
”Det er i høj grad også en sidegevinst ved sådan et vælgermøde: at vi får gjort politikerne opmærksomme
på, at vi er her – og at vi sammen med Overlund rent faktisk udgør et lokalsamfund på omkring 10.000
indbyggere”.
”Det er ikke mindst vigtigt ved udsigten til, at vi i de kommende år utvivlsomt kommer til at snakke nye
skoledistriktsgrænser i Houlkær-Overlund. En ny omfartsvej øst om Viborg – og formentlig også et endnu
tættere idræts- og hal-samarbejde i området”.
”På alle disse områder vil vi i Initiativgruppen Houlkær rigtig gerne tages med på råd
– og dét kan sådan et lokalt vælgermøde
forhåbentlig også være med til at signalere,” fremhæver Henning Bruun-Schmidt.
Alene dét at samle ti lokalpolitikere til
vælgermøde i Houlkær – og derigennem
gøre opmærksom på, at der i den østlige
del af Viborg er et aktivt lokalsamfund,
der gerne vil tages med på råd - har ifølge
ordstyrer Henning Bruun-Schmidt en
særdeles vigtig signalværdi.
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Stig Jensen fra Initiativgruppen
Houlkær på toilet-inspektionsbesøg i Silkeborg. Også i
Houlkær er det planen at opføre
de kommende toiletter i rustfrit
stål, der kræver et minimum af
vedligeholdelse.

”Selvfølgelig skal der da
være et toilet i Granada”
Positive politiker-tilkendegivelser på vælgermøde i Houlkær giver planer om toiletbygning
vind i sejlene
Af Kim Juhl Andersen

Hvis initiativrige borgere i Houlkær selv skaffer halvdelen af de penge, det koster at etablere et toilet i
tilknytning til madpakkehuset i Granada-skoven, skal kommunen nok ryste op med et tilsvarende beløb.
Det var vel ikke helt på den måde, ordene faldt på vælgermødet i Houlkærvængets aktivitetshus tirsdag
den 31. oktober, men velviljen over for projektet – den skulle man i hvert fald være temmelig politisk
tonedøv for at overhøre.
”Selvfølgelig skal der da være et toilet i Granada,” lød det således nærmest samstemmende fra Venstres
Britta Leth og SF’s Kai O. Andersen, og René Kjær fra Kristendemokraterne supplerede ved at lade
tankerne gå tilbage til sin egen gymnasietid i Houlkær for omkring 20 år siden.
”Dengang boede jeg selv i Houlkær og gik ofte gennem Granada-skoven for at samle tankerne, når jeg
skulle ind til byen”.
”Så, jo – jeg vil godt være med til at arbejde for et toilet i dette dejlige område,” erklærede han.

Sådan omtrent forestiller
initiativtagerne i Houlkær sig,
at en kommende toiletbygning
i Granada-skoven kan komme
til at tage sig ud.
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Ny toiletbygning - Granada
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Det kommende toilet i
Granada-skoven tænkes placeret
som på denne tegning, så toiletbygningen kommer til at ligge
tæt på det allerede eksisterende
kloaknet i området.

I Initiativgruppen Houlkær var de naturligvis ikke sene til at notere sig de mange venlige politiker-ord om
en fortsat udbygning af friluftsfaciliteterne i Granada-skoven.
”Vi fik vel omtrent de tilsagn fra politikerne, som vi på forhånd kunne have håbet på. Og på den baggrund kan vi nu komme videre med at søge midler hjem til projektet,” bebuder ordstyrer på vælgermødet
i Houlkær, Henning Bruun-Schmidt.
Initiativgruppen Houlkær har allerede ”under hånden” forhørt sig om mulighederne for at opnå støtte fra
Friluftsrådet, men Initiativgruppen Houlkær har bevidst ventet med at sende egentlige støtte-ansøgninger af sted, ind til den politiske ”blåstempling” af projektet var på plads.
Til gengæld er initiativtagerne i Houlkær allerede langt fremme med den konkrete udformning af toiletprojektet.

Har kigget i Silkeborg
En lille Houlkær-delegation bestående af arkitekt Mikkel Aaris, Quattro-arkitekterne i Viborg, og Stig
Jensen og Henning Bruun-Schmidt fra Initiativgruppen Houlkær var tidligere på året på inspirationstur til
Silkeborg for at se på ”let vedligeholdelige toiletter i rustfrit stål”.
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Ved en af Silkeborg-søerne tæt på centrum fandt de et toilet i stil med dét, de arbejder på at få opført
i forbindelse med madpakkehuset og de to shelters i Granada-skoven, og prisen for hele herligheden
skønnes ifølge Henning Bruun-Schmidt at kunne holdes lige i underkanten af de 500.000 kroner.
”For de penge får vi to toiletter – et almindeligt toilet og et handicaptoilet. Og vi får desuden nogle udenomsfaciliteter, hvor brugerne eksempelvis kan stå og skylle krydderurter, som de har fundet i skoven,”
fremhæver Henning Bruun-Schmidt.
Hvornår en kommende toiletbygning i Granada-skoven i bedste fald kan stå klar, er der endnu ikke sat
dato på, men med de positive politiker-tilkendegivelser på vælgermødet den 31. oktober, er realiseringen
af planerne i det mindste rykket et lille skridt nærmere.

HOULKÆR-PORTRÆTTET

Agnes valgte
et farvel til sit
hjertebarn efter
næsten 20 år
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For Agnes Hahn har Houlkærskolens sfo
nærmest været et hjertebarn siden 1998.
Det har hun efter eget valg sagt farvel til for
at blive institutionsleder i Rødkærsbro.
Af Louis Schmidt-Lund
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Stormen Ingolf lykkedes ikke med at klæde alle træerne helt nøgne, så sene efterårsfarver danner stadig
en fin ramme om Rødkærsbro Børnehave og ikke mindst den kuperede legeplads bag institutionen.
Det bliver en af de ting, som både børn og voksne i en overgangsperiode kommer til at savne, når alle
om få uger rykker ind i en spritny institution ved Rødkærsbrohallen. Her er pladsen til udendørs aktiviteter ikke indrettet, når institutionen tages i brug den 1. december.
For at skåne læsere af Houlkær Nyt for undren over, at redaktionen har udvidet dækningen så langt
østover, skal det straks afsløres, at besøget i børnehaven gælder den ny leder, Agnes Hahn. Hun vil
være kendt af mange, mange mennesker i Houlkær, hvor hun fra 2010 og frem til i år var leder af sfo’en
på Houlkærskolen og siden 1998 har været en af bydelens særdeles aktive ildsjæle.
”I min tid på Houlkærskolen har jeg vel haft alle de funktioner i huset, som en pædagog kan have. Når
folk når de runde dage i livet, plejer nogle at reflektere over tilværelsen, ikke mindst arbejdslivet. Det
nåede jeg så først frem til, da jeg blev 57 år, og jeg kunne mærke et stigende behov for, at det var mit
eget fag, der var i højsædet”.
”På en skole vil det altid være det fagligt-boglige, indlæring, som er det vigtigste, og sådan skal det
være. Men mine refleksioner mundede ud i, at jeg søgte jobbet som institutionsleder i Rødkærsbro og
var så heldig at få det, så nu er det førskole-børnene, min oprindelige base, som er mit fokus,” siger
Agnes Hahn.
Hun lægger ikke skjul på, at det var udfordringerne, som pegede mod Rødkærsbro. Ud over at skulle
flytte i helt nye rammer følger også, at en lille institution i Højbjerg bliver slået sammen med Rødkærsbro-børnehaven, så 90 dejlige unger og de ansatte samtidig flytter sammen i nye omgivelser.

Houlkærskolen en speciel epoke
Men Houlkær bliver stadig udgangspunktet for Agnes Hahn, som bliver boende på Nørresøhøjen med
Granada-skoven som nærmeste nabo. Og Houlkærskolen vil altid være noget specielt for den tidligere
sfo-leder.
”Der har altid været nogle knalddygtige folk ansat i sfo’en, der arbejder med fokus på børnenes trivsel
og udvikling. Desuden har de haft en udadvendt tilgang, som er med til at binde området sammen. Det
gælder både børnene på skolen og bydelen, da sfo-pædagogerne også engagerer sig i aktiviteterne
uden for arbejdstiden,” fremhæver Agnes Hahn.
Her kan hun pege på aktiviteter som Snushanerne i 3. årgang på Houlkærskolen. De kan fra en gangsti
kigge ind ad vinduerne til fysiklokalet på gymnasiet, og der opstod idéen til, at børnene selvfølgelig
skulle være med til at kigge på de mærkelige ting, der sker med kolber og bunsenbrændere i fysiklokalet
på et gymnasium.
Pædagogerne har altid været stærkt involveret i Houlkærløbet, ikke mindst den indlagte event, som
skifter fra år til år, og mange af dem er aktive som trænere i lokale idrætsforeninger, og det gælder også
dem, som er flyttet fra området.
Agnes Hahn nævner også, at Houlkærskolen i det hele taget har været fremme i skoene, eksempelvis
med åben skole, længe før andre fik den idé.
Og pædagoger og lærere var et team i indskolingen.
12
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”Den røde tråd i Houkær-området er, at initiativer trækker mere med sig. Bare se på, hvordan Houlkærløbet har udviklet sig til at være en festlig begivenhed over flere dage. Bagagerumsmarkedet flytter sig
efter det, der er kulturfest med dejlig fremmedartet mad, og senest har Houlkær IF koblet sig på med et
velafviklet fodboldstævne,” fremhæver Agnes Hahn.

En ildsjæl trapper ned
Agnes Hahn har ikke selv holdt sig tilbage med engagementet i sit lokalområde.
Hun har gennem årene været med i Initiativgruppen Houlkær, redaktionen for Houlkær Nyt, i Fællessekretariet med Boligselskabet Viborg og i bestyrelsen for Houlkærhallen.
Da en ansat involverede sig i Bydelsmødre, var det med støtte fra Agnes Hahn.
”Der har været utrolig mange ting at glæde sig over på det frivillige område. Det var spændende at se,
hvordan det udviklede sig utrolig positivt med en boligrådgiver, og på et andet område med juniorhjælpere - helt unge som gik ind i rollen som pædagoger i børnehøjde. Det var en indikation af, om det var
den vej, de selv skulle gå, fordi de var glade for at have med børn at gøre,” siger Agnes Hahn.
Hun er nu nået til det tidspunkt, hvor hun mener, at yngre kræfter skal til. Agnes Hahn indikerer således,
at hun i foråret går ud af bestyrelsen for Houlkærhallen. Men helt nedgearing af lokalt engagement bliver
der nok ikke tale om.
”Jeg har altid haft et blødt punkt for bydelsmødrene, så der kunne det være sjovt at være med som
frivillig. Jeg synes, det er spændende at høre kvindernes historie, hvor de kommer fra, hvordan det var,
og hvordan det så er at leve på dansk,” siger Agnes Hahn.
Og så glæder hun sig til at få mere tid til at være bedstemor, indtil videre som mormor for sin datters to
små piger og forhåbentlig med tiden også som farmor.
”Og det bliver også dejligt ”kun” at være beboer i området og kunne nyde at være deltager i de forskellige arrangementer,” siger Agnes Hahn.

13
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Klub Gården bagte for
Børnetelefonen
Uge 41 stod på bagværk i rige mængder på Klub Gården. Arbejdet mundede ud i et
velduftende og velbesøgt Bag for en Sag-arrangement op til efterårsferien. Alle penge gik
ubeskåret til børnetelefonen.
Af Maiken Marie Dyrvig

”Hallo, mor? Kommer du snart? Al kagen er næsten væk!”
Mobilerne lyste op i små, utålmodige hænder i Klub Gårdens garderobe denne torsdag eftermiddag. For
der var kage. Masser af kage. Hele ugen havde børn og pædagoger – og forældre – bagt velduftende
klassikere i køkkenet. Ikke en bid, måtte man smage. De skulle gemmes, sælges og pengene gives til
Børnetelefonen under Børns Vilkår.
”Det har vi valgt af flere grunde,” forklarer leder af Klub Gården, Sif Hvass.
”Børnetelefonen er en hjælp og støtte, som kan benyttes af alle børn uanset baggrund, og den lever
af de tilskud, den kan få. Børnetelefonen lukker, hvis ikke den får økonomisk støtte,” forklarer hun og
påpeger, at årsagen til Bag for en Sag-ugen også er at skabe opmærksomhed om formålet.
”Mange af børnene ved ikke, hvad Børnetelefonen er. Men når vi står og bager i en hel uge, kommer
de jo og spørger, om de må smage. I stedet for at give dem et stykke har vi fået en god snak om, hvad
Børnetelefonen er, hvad den kan bruges til, og hvorfor vi gerne vil støtte den,” forklarer Sif Hvass.

Lang ventetid
Ventetiden for en 4.-6. klasses elev kan synes ulideligt lang, men endelig kom kagen til salg.
Alle klub-børnenes forældre var inviteret til kagespisning klokken 15-17. Kagebord med saftevand og
kaffe kostede 25 kroner per gæst, og nogle børn var hensat til at vente mange, lange minutter, inden
mor og far kom med pengepung eller MobilePay.
Men der var kage nok. Mødrene og fædrene kom. Kagen blev spist og kaffen drukket. I alt fik 80 besøgende samlet 2000 kroner ind til Børns Vilkår i Bag for en Sag 2017.
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Nyt fra Houlkærskolen
Af Maiken Marie Dyrvig

Projektuge igen
– hvorfor nu det?
Gennem alle årene har der på Houlkærskolen været tradition for mindst 2 uger, hvor undervisningen omlægges,
så eleverne mødes på tværs af klasser og årgange, og
der er mulighed for fordybelse i et emne - såvel fagligt
som kreativt.
Men når nu eleverne i uge 41 lever som vikinger i Midgård, lærer om indianere, rejser rundt til forskellige verdensdele, udelukkende taler engelsk en hel uge, lærer
om kostens og motionens betydning for kroppen eller
laver film til oscar-nominering, med alt hvad dertil hører,
så er der altså også noget andet på spil.
Den projektorienterede arbejdsform indarbejdes gennem
hele skoleforløbet. Eleven bevidstgøres på alle årgange
om det faglige niveau, der til slut munder ud i udarbejdelsen af projektopgaver, hvor eleven udarbejder
problemformulering for efterfølgende gennem forskellige arbejds- og undersøgelsesformer at belyse og
begrunde problemet, for til slut enten at komme til en løsning af problemstillingen eller i hvert fald til en
større forståelse heraf.
Alt dette foregår i en lang proces – gennem et helt skoleforløb – og det giver derfor god mening at starte
allerede i indskolingen med at være nysgerrig og undersøgende på omverdenen.
Projektarbejdsformen ruster eleven til at arbejde i større faglige sammenhænge – også i forhold til fremtidige studie- eller jobrelationer. Gennem skoleforløbet møder eleven mange andre forskellige arbejdsrelaterede situationer, som kan samles under hatten ”Åben skole” begrebet.
Når man på mellemtrinnet samarbejder med Mercantec i forhold til ”Byg et hus”, eller for en dag går
”KokAmok” på Hotel- og Restaurationsskolen, eller man tager imod handelsskolens tilbud til 7. - 9.
årgangs eleverne om at lære om privatøkonomi, så er det alt sammen for at åbne skolen ud mod det
omkringliggende samfund/erhvervsliv og for at trække det omkringliggende samfund/erhvervsliv ind i
skolen.
16
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Når 8. årgang på Houlkærskolen år efter år laver sommerhusprojekt, er det direkte møntet på efterfølgende forløb på Mercantec, hvor forståelsen og sammenhænge yderligere udbygges, og en bred vifte
af fag og jobområder åbner sig.
På Houlkærskolen åbner vi i høj grad også dørene mod vores nabo Viborg Gymnasium, hvor vi i et
tæt samarbejde giver vore elever en mulighed for at opleve andre undervisere - ofte i nye spændende
lokaler.
Så – JA – der er god grund til at lave projektuger igen i år og næste år og så fremdeles.
(Skrevet af Bente Bach)

Samarbejde med musikskolen – åben skole
Af Hans-Jacob Lauridsen
Houlkærskolen har i samarbejde med Viborg Musikskole strikket et fantastisk tilbud sammen til hele 5.
årgang.
Hver torsdag kommer der to musikskolelærere op på Houlkærskolen og underviser i blæseinstrumenter
(trompet, trækbasun, klarinet og saxofon) i UUV-timerne.
Eleverne bliver undervist i mindre hold i en nærmere afgrænset periode af skoleåret. Dette setup er
valgt, for at flest mulige elever kan få lov at få et instrument i hænderne i løbet af skoleåret.
Tilbuddet, der gælder skoleåret ud, er ganske gratis for eleverne, og der har vist sig stor interesse for
at melde sig til. Således er der pt 21 elever, der har ønsket at komme på holdet i løbet af skoleåret, og
stadig flere kommer til.

HOULKÆRSKOLEN

Trivselsambassadører
Som omtalt i sidste nummer af Houlkær Nyt har vi igen øget fokus på trivslen på Houlkærskolen. Vi har
derfor i dette skoleår valgt 2 trivselsambassadører på 4. 5. 6. og 7. årgang.
Baggrunden for tiltaget med trivselsambassadører er, at vi voksne oplever, at vi af og til er bagud i
indsatsen i forhold til enkelte børns/unges mistrivsel. Vi får måske informationer om mistrivsel for sent
eller ved en tilfældighed, og måske endda så sent, at det er vanskeligt at løsne op og bringe barnet/den
unge/ klassen tilbage på sporet.
Hensigten med trivselsambassadørerne er udelukkende at kunne få en mulighed for at sætte hurtigere
ind i forhold til opståede situationer.
Trivselsambassadørerne mødes med skolens AKT-lærer en gang om måneden. Vi håber meget, at denne
model kan være med til at gøre undervisningsmiljøet på Houlkærskolen endnu bedre.

Gå-bussen
Som vi fortalte i sidste Houlkær Nyt, har vi haft opstart af projekt ”GÅ-bussen” i samarbejde med Sundhedscenter Viborg og er en del af programmet: ”Sunde Børn bevæger Skolen”, som er et samarbejde
mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt.
Ideen var, at de store elever skulle hjælpe de små elever med at komme sikkert i skole.
Projektet blev ingen succes – der var ingen elever/forældre, der brugte denne mulighed, så busruten
er nu nedlagt.
Meget ærgerligt. Måske prøver vi igen til foråret.
Pernille Lilliedahl
Skoleleder

Vi håber, at dette nye musiske samarbejde vil brede sig og føre flere musiske tiltag, muligheder og andre
spændende samarbejder med sig på sigt.
18
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Sfo - nu med ny struktur
Selvom det er efterår, og vejret er blevet en anelse gråt og kedeligt, så er der fuld fart på
sfo´en.
Vi er godt i gang med vores nye eftermiddagsstruktur, der så dagens lys i september. Børnene har muligheden for at melde sig til forskellige værksteder, der roterer periodisk. De roterer således, at der både
er værksteder, som strækker sig over en uge eller to, men også i forhold til forskellige temaer. I tilfælde
af at man ikke melder sig til et værksted, så er man i almindelig sfo, som man kender fra tidligere.
I øjeblikket er vores samlede fokus rettet mod det store sfo talentshow, som afvikles tirsdag den 14. november. Der er et værksted, som beskæftiger sig med de klassiske sang- og dansegenrer og et værksted
med en lidt mere cirkuspræget tilgang, hvor akrobatik, jonglering og stylter er på menuen.
Som en ramme om de to har vi vores tredje og sidste værksted, der beskæftiger sig med PR. Der bliver
bl.a. lavet plakater, som hænges rundt i Myretuen og Kernehuset, og der skal fabrikeres en form for
cheerleader-pompoms i en meget lydløs udgave, som publikum får udleveret for at gøre det hele lidt
mere festligt.
Når vi er ovre et forhåbentlig velafviklet sfo-show, er der ikke lang tid til jul, og det vil derfor være med
til at præge vores aktivitets-udvalg. Der plejer i Houlkær sfo at være tradition for en eller anden form for
julegave-fabrikation, og den aktivitet er nok at finde på programmet igen i år.
I den forbindelse skal datoen torsdag den 14. december sættes i kalenderen. Det er der, endnu en fast
juletradition bliver afviklet, når vi inviterer til juleklippedag med forældre og/eller bedsteforældre.
Vi slutter i denne omgang af med endnu en tradition i kikkerten. Til januar skal der selvfølgelig spilles
håndbold. Vi har nogle år nu stået for en hel eftermiddag med håndboldkampe på plakaten, og i starten
af februar skydes kampene igen i gang.
Januar måned bruger vi til at træne, så der er helt styr på skud, finter og holdsammensætning, inden vi
åbner dørene i Houlkærhallen, hvor bl.a. Ans sfo plejer at være en fast deltager.
Husk på, at der altid er kaffe på kanden i køkkenet 
Mvh Houlkærskolens sfo
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Pedellen Finn:
Turen gik derefter ned til ”Finn-pedel”, der bl.a. grundet sin status som ham, der må gå på taget, fik et
par anderledes spørgsmål.

Fra venstre er det
Sara, Samia og Tanwir.

Nyt fra børne-reporterne:
Som skrevet i sidste nummer vil der fremover være et indspark, hvor nogle af børnene fra 3. årgang er
rundt for at lave interviews på skolen.
Sidste gang var det andre elever, der blev interviewet, men denne gang er det pedellen og kontoreleven,
der har været i spotlyset.
Sara, Samia og Tanwir fra 3.B var udstyret med spørgelyst og gåpåmod, da de kastede sig ud i en lidt
nervepirrende opgave, der bl.a. bragte dem forbi kontoret.
Kontoreleven Nanna:
Første ”offer” var Nanna, der i øjeblikket er kontorelev på Houlkærskolen.
Sara: Hvad hedder din uddannelse?
Nanna: Jeg er kontorelev og er på det første år. Når jeg er færdig, så vil jeg være kontorassistent.
Samia: Har du meget travlt?
Nanna: Ja det har jeg af og til – der er tit mere at lave, når vi starter på en ny måned.
Samia: Er det svært?
Nanna: Nu hvor jeg er ny, så er der mange ting, som er svære. De er heldigvis søde til at hjælpe her på
kontoret.
Tanwir: Hvor går du på skole?
Nanna: Man kan jo sige, at det her både er min skole og min arbejdsplads, da jeg skal lære en masse
her, men ellers er det på Handelsskolen her i Viborg.
Samia: Har du nogen dyr?
Nanna: Ja, jeg har en kat.
Der skal lyde en stor tak til Nanna, som overraskede reporterne ved ankomsten.
Pernille (skoleinspektøren) var ude af huset, og interviewet skulle derfor foregår på ”inspektørens kontor”! De to ord har jo en speciel betydning, når man går i skole, og der blev efterfølgende snakket livligt
om, hvem der havde været på netop det kontor før.
22

Sara: Hvor længe har du været pedel?
Finn: Det har jeg været siden 2002 – så i 15 år.
Sara: Hvad er det sværeste ved at være pedel?
Finn: Det er nok, når teknikken ikke virker – eksempelvis, når der er koldt, og jeg ikke kan gøre noget
ved det, fordi varmen driller. Når ens arbejdsredskaber ikke virker, så er det træls.
Samia: Har du nogen børn?
Finn: Ja, jeg har to drenge – og fire børnebørn faktisk.
Samia: Hvor gammel er du?
Finn: Jeg er 62 år gammel.
Tanwir: Har du nogen dyr?
Finn: Vi har haft en kat, men vi har ikke nogen lige nu.
Slutteligt skal de to – i børnenes øjne – vigtigste spørgsmål med.
Samia: Er du bange for mørke?
Og Sara: Er du højdeskræk?
Heldigvis blev det to gange nej, selvom de tre reportere efterfølgende var enige om, at det kunne have
været lidt sjovt, hvis skolens pedel både var mørkeræd og bange for højder.

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER

Viborg - Randersvej 63-65 - Telefon 86 67 21 00 - www.tmg.dk
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Med spring, rytmik
og nye trænerspirer
Det begyndte med ideen til et nyt valgfag på Houlkærskolen, der skulle have fokus på at
uddanne unge til at tage opgaven som frivillige trænere i foreningslivet på sig. Det blev så
også til et helt nyt gymnastikhold for børn i 1. og 2. klasse i et nyt samarbejde mellem skolen og Houlkær IF. 25 børn møder nu op hver mandag i gymnastiksalen på Houlkærskolen.
Af Rikke May Kristthorsson

De 7-8-årige børn kan igen gå til gymnastik i Houlkær. Det foregår hver mandag fra klokken 15-16. Og
det er ikke bare en instruktør, der tager imod. Der er syv piger fra 7. klasse, der er under uddannelse
til trænerspirer.
Det er et kursustilbud, der er udviklet af DGI, og hvor den enkelte skole tilpasser og planlægger selve
undervisningsforløbet. Lokalt udbydes det som et valgfag for udskolingselever i et samarbejde mellem
Overlund Skole og Houlkærskolen.
”Målet er, at de nye trænerspirer får opbygget færdigheder til og mod på at engagere sig i foreningslivet
her i lokalmiljøet,” siger Anne Linder, der er lærer på Houlkærskolen, mangeårig gymnastikinstruktør og
nu i spidsen for både børnegymnaster og de unge trænerspirer.
”Og her er gymnastikken rigtig god, fordi den kan noget, som mange andre sportsgrene ikke kan. Den
kan give børnene en basisgrundtræning, og man behøver ikke at have nogle forudsætninger for at deltage. Alle kan være med. Her er holdet ikke afhængigt af, om nogen er gode til at ramme et mål. Så det
er en meget inkluderende idræt”.

Forskellige børn

Man må gerne selv fælde sit træ, hvis
man har lyst til en tur i skoven.
Tlf. 4049 2418 eller 2336 2150
24

Der er også mange forskellige børn på holdet. En blandet skare, hvor også nogle er mere sårbare end
andre.
”Men det har vi også plads til. Vi tager os godt af alle, der møder op. Vi har blandt andet et meget
velfungerende samarbejde med sfo’en, der hjælper med at få børnene gjort klar. Så kommer vores
trænerspirer og henter dem og tager dem med over i salen. Når de er færdige, går de tilbage til sfo’en
eller hentes af deres forældre efter gymnastik,” fortæller hun.
Anne Linder er imponeret over den store glæde og energi, som børnene tager med sig ind på gymnastikgulvet. Hver gang begynder de med opvarmning og lege, inden de begynder at øve spring.
”Der er virkelig glade børn og gang i den her. Det går derudaf på springbanen og trampolinen, hvor vi
slår salto og vejrmøller. Desuden har skolen indkøbt en teamtrack, en oppustelig springmåtte, og den er
vi rigtig, rigtig glade for. Det giver nogle helt nye muligheder for spring”.
25
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Udvider gerne
Målet er, at holdet skal lave en opvisning til
foråret. Anne Linder håber på, at den kan
komme til at foregå i hallen med forældre og
interesserede som publikum.
Hun glæder sig allerede til næste sæson,
hvor et nyt hold trænerspirer står klar til at
uddanne sig til det frivillige foreningsliv. Til
den tid skal de nuværende trænerspirer selv
prøve kræfter som gymnastik-instruktører.
Men hun håber også, at der er nogle forældre, der melder sig på banen, da det er
vigtigt med en voksen til at støtte de unge
instruktører i det pædagogiske arbejde.
”Indtil videre har vi kun mulighed for at tilbyde gymnastikken til 1. og 2. klasse. Det
ville da være dejligt, hvis vi kunne få 3. og
4. klasse med i et samarbejde mellem de
færdiguddannede trænerspirer og et par
forældre”.

HOULKÆR BIBLIOTEK

Husker du dit
første kryds?
Af Kathrine Sørensen Bech

Det gør jeg. Jeg husker også, hvem der fik det. Det blev sat i et gammelt, men hyggeligt forsamlingshus
i en lillebitte by midt i hjertet af Vendsyssel.
Forsamlingshuset var rammen for mange af byens familie- og byfester, men blev i valgtider omdannet
til højtidelig afstemningssted med valgbokse, stemmeurner og tilsynsførende, der med alvorlige miner
trissede rundt og sørgede for, at alt gik rigtigt til. Der var en helt speciel stemning.
At stemme er stadigvæk noget næsten magisk for mig. Jeg tager allerhelst hele familien under armen,
flakker gerne rundt længe efter en ledig parkeringsplads, træder ind i lokalet ved afstemningsstedet og
mærker med det samme energien og forventningen, der syder og bobler omkring mig. Hilser på venner,
naboer og bekendte på vej til den rigtige stemmeboks, venter, venter, venter og får så endelig lov til at
træde ind i stemmeboksen og sætte mit kryds. Det er totalt old-school i disse digitale tider, men jeg er
skør med det.
Kan vi ikke bare vedtage, at positiv omtale af stemmeretten er et krav i børneopdragelsen og en dannelsesopgave, som ikke skal tørres af på andre? Vis ungerne, hvordan demokratiet fungerer helt lavpraktisk og slæb dem med til stemmeboksens forhæng. Vær en rollemodel for den næste generation. Eller
måske rettere; vær det kompas, som kan hjælpe dem med at navigere.

Politiske rollemodeller
Selv om demokratiet ikke er til for politikernes skyld, så har vi forhåbentlig alle sammen én og gerne
flere politikere, vi synes godt om. Ikke én, man nødvendigvis vil stemme på, men én, som bare har efterladt et helt særligt indtryk. En politiker med egenskaber og personlige værdier, der aftvinger respekt
og vækker beundring på tværs af partipolitik og -ideologi.
En kollega fremhæver Johanne Schmidt Nielsen som politisk rollemodel. En ung kvinde med et ukueligt
gåpåmod, der sparker døre ind. En politisk figur, som man kan spejle sig i og identificere sig med, som
ung kvinde. Der er noget fandenivoldskhed over Johanne Schmidt Nielsen.
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At være tro mod sit fundament og overbevisning kendetegner Bertel Haarder. Han bliver bragt på banen
af en anden kollega, som peger på, at hans historiekendskab, viden og almen dannelse kan bruges til
at se mønstre i både nutiden og fremtiden, så man undgår at gentage fejl.
En veninde hiver Kresten Tougaard op af skuffen. Måden hvorpå han stædigt holdt fast i sin oprindelige
dialekt. Der var ingen fancy stylist omkring Kresten Tougaard, der skulle få ham til at fremstå mere
smart og spiselig. Han var 100 % sig selv. Helt igennem autentisk.

Mønsterbryder
Jeg møder også dem, der mener, at Erhard Jacobsen var en ærlig og særlig engageret mand.
Det betød, at han ikke altid kunne styre sit hidsige temperament. Hvem kan glemme hans svedige pande
og sjove hårtotter, der hoppede rundt, når han igen tabte besindelsen?

Fakta:
Til det kommende kommunalvalg kan du brevstemme på bibliotekerne
i Bjerringbro, Karup, Stoholm, Ørum, Møldrup og på Hovedbiblioteket i
Viborg i perioden tirsdag den 10. oktober til fredag den 17. november.
Viborg Bibliotekerne sætter sammen med alle Danmarks Biblioteker
fokus på demokratiet frem mod kommunalvalget den 21. november.

Nogle mener, at Poul Schlüter var modig, fordi han gennemførte omfattende økonomiske reformer i en
svær tid. Og Pia Olsen Dyhr nævnes som en mønsterbryder, der har brudt den sociale arv. En mønsterbryder, som vel at mærke også holder en ordentlig tone i debatterne. Eksemplerne hober sig op. De er
mange og gode og kommer såvel fra begge fløje som midtfra.

Tid til at sætte kryds igen
Jeg står tilbage med en stak politiske forbilleder og rollemodeller, som alle bliver fremhævet af mange
vidt forskellige grunde.
Vælgernes repræsentanter er mangfoldige. Måske vokser vi fra behovet for gode rollemodeller efterhånden, som vi får mere livserfaring og år på bagen? På den anden side vil mennesket nok altid stræbe
efter noget mere og finde inspirationen til dette i andre mennesker.
Der er befriende, at et politisk forbillede også dannes ud fra menneskelige egenskaber, karakteristika og
værdisæt og ikke kun i kraft af resultater, ideologi og målstyring. Kodeordene for denne lille uvidenskabelige stikprøve er: autenticitet, ordentlighed, gejst, dannelse, ærlighed, engagement og mod.
Om ikke så længe skal du stemme til kommunalvalget. Det er den 21. november, hvis du skulle have
glemt det. Det er nærliggende at spørge om, hvilke værdier og egenskaber der skal være afgørende for,
hvor du sætter dit kryds næste gang?
Hvem fik mit første kryds, tænker du måske? Faktisk faldt valget dengang på en bibliotekar(!), der stillede op til kommunalvalget i Brønderslev Kommune i 1993. Å så’ det ikk’ en gang løwn…
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Movitaz sætter fut
i Houlkær-kvinder
To friske piger fandt sammen på et kursus for zumba-instruktører for syv år siden.
De sidste to år har de tre gange om ugen sat fut i bydelens kvinder i Houlkærhallen.
Af Louis Schmidt-Lund

De kommer dryssende lidt efter lidt og bevæger sig denne onsdag aften forbi de ihærdige badminton-spillere i hallen.
Kursen bliver sat mod multisalen i et hjørne af Houlkærhallen. Inden hektiske rytmer bliver sat i gang, er
der omkring 30 kvinder i alderen fra yngre teenagere til +60.
Uden mange ord bliver musikken sat i gang, og der kommer gang i muskler og puls til hip-hop toner a
la 1950’er-rock.
Deltagerne er lokket til af Movitaz, som er fællesnavnet for to veninder, som for syv år siden fandt
sammen ved et kursus for zumba-instruktører i Aalborg. De seneste to år har Sara Lagoni og Susanne
Knudsen på henholdsvis 30 og 38 år formået at lokke kvinder fra især Houlkær-området til Houlkærhallen
tre gange om ugen.
”Vi fandt hurtigt sammen i Aalborg, Sus fra Hammershøj og mig fra Viborg, og efter et zumba-arrangement i Bjerringbro fandt vi ud af, at det her var vi gode til sammen, og vi blev rigtig gode veninder,”
fortæller Sara Lagoni.
Det udviklede sig til, at de på bølgen af zumba-dillen havde undervisning 10 timer om ugen nærmest alle
vegne i motionscentre i Midtjylland.
”Vi er begge i marketing-branchen, og så dukkede det med at kalde os Movitaz op, og det blev vi kendt
på ved forskellige arrangementer. Derfra var der ikke så langt til, at vi begyndte for os selv i stedet for at
være ansat i motionscentrene,” fortsætter Sara.

Populært koncept
Movitaz-piger er rigtig glade for Houlkær, hvor de har fået et rigtig fint samarbejde med Houlkærhallen.
Blandt andet blev ønsket om spejle i multisalen opfyldt.
Fremmødet denne aften er et typisk gennemsnit, når Movitaz-pigerne er på gulvet. Det daler lidt op mod
jul, men så er der fuld skrue igen efter nytår. Og så har Sara og Sus et populært koncept med betaling.
Der er ikke faste medlemskaber, deltagerne møder bare op og betaler fra gang til gang, med 10-turs kort
eller på månedsbasis.
30
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Mandag er der toning og zumba, onsdag er det cross dance og lørdag zumba, og deltager man i det hele,
er der garanti for både at få motion, at få pulsen op og få trænet balancen.
Og det er ikke kun til hip-hop rock, men også til toner fra standard latin som cha-cha-cha, rumba og
samba.
”Vi er rigtig glade for den store opbakning til Movitaz, hvor det nærmest kun er sygdom, skader eller
dødsfald i familien, som holder deltagerne væk,” siger Sara Lagoni og glæder sig over, at det i Houlkær
også har skabt en masse venskaber.
Movitaz havde ellers planlagt et stort arrangement i Houlkær i efteråret. Da der meldte sig 500, heraf 100
til efterfølgende spisning, måtte Sara og Sus hurtigt se sig om efter et lokale større end Houlkærhallen.
Heldigvis var Arena Midt i Kjellerup ledig netop den 18. november.
Det bliver nok også det sidste arrangement for en tid for Sara Lagoni, da hun er godt henne i en graviditet.
Hendes femårige datter blive snart storesøster til en lillebror, men selv denne aften er der fuld fart på den
ellers prægtigt gravide Sara.
”Så må Sus klare den, til jeg er tilbage, det har hun jo gjort før,” siger Sara, og på spørgsmålet om, hvor
længe hun var væk fra Movitaz efter den første fødsel, lyder svaret: Otte uger! -og det mener hun ikke,
at Sus behøver at holde hende op på.
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Houlkærløbet 2017 blev igen
i år rigtig godt besøgt.

Fra Houlkær Festdage
til Festuge?
En vellykket ”Houlkær Festdage 2017” giver optimisme og tro på mere i 2018.
Af Jens Johansen, formand Houlkærhallen

I 2015 hed det ”Houlkær Festdag” og markerede Houlkærhallens 25 års jubilæum. Sidste år i 2016 hed
det ”Houlkær Festdage”, og udover Houlkærløbet om torsdagen kom ”Kulturaften i Houlkær” på programmet om fredagen.
Til dette års Houlkær Festdage var programmet yderligere vokset med Bagagerumsmarked om søndagen, en fodboldturnering lørdag formiddag og Børne-disco lørdag aften.

Kulturfesten i Houlkærhallen for
andet år i træk bød på et sandt
overflødighedshorn af mad.

Vi har dermed haft nogle fantastisk varierede arrangementer, som har henvendt sig bredt til alle, og som
Houlkær i stor stil har bakket op om og deltaget i.
Der ligger et stort stykke arbejde bag sådan en succes, og det lykkes kun fordi, at mange byder ind. I
år har Houlkær IF, Houlkærskolen/sfo, Klub Gården, Bydelsmødrene, Viborg Gymnasium, Fællessekretariatet, Initiativgruppen Houlkær og Houlkærhallen trukket læsset, men der er plads til flere, og flere
kan gøre mere!

I år var ”første år” med Houlkær
IFs nye forboldturnering ”Festuge
Cup” for de mindste fodboldspillere i rækkerne U6 til U12.

34

Med andre ord, så er ”Festdagen” på få år vokset sig så stor, at vi nu med rette kan have ambitioner
om, at vi til næste år kan stable en egentlig Houlkær Festuge på benene.
Houlkærhallen vil nu arbejde hårdt for, at 2018 bliver med et endnu større program, og at flere foreninger
og institutioner kommer på banen med bidrag, som kan være med til at gøre Houlkær Festuge endnu
mere mangfoldig og festlig. Der skal derfor allerede nu lyde en opfordring til at få koordineret og planlagt
en mangfoldighed af arrangementer og aktiviteter i uge 36 næste år, så vi får bygget videre på dette og
tidligere års succeser, så Houlkær atter får sin helt egen ”Houlkær Festuge”.
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Glæd dig til
Nissecup 2017
Traditionen tro holder Houlkær IF igen i år Midtjyllands sjoveste og hyggeligste indendørsfodboldstævne nemlig Nissecup.
Igen i år er vi stolte af at kunne præsentere Nykredit som vores hovedsponsor.
Nykredit Nissecup afvikles i år i den 3. weekend i december (15.-17. december), og vi håber naturligvis
på super opbakning og mange tilmeldte hold, som de foregående år. Sidste år var der langt over 100
fodboldhold tilmeldt, så det er i fodboldkredse et populært stævne at deltage i.
Stævnet er for fodboldglade børn i alderen 5-11 år, eller fra U6-U12, som det hedder i fodboldsprog.
Det er normalvis en weekend med masser af liv og glade dage i hallen, der bliver spillet en masse fodboldkampe fra fredag eftermiddag til og med søndag aften.
Udover en masse gode fodboldkampe i løbet af weekenden er en anden fast tradition også på plads i
år – nemlig den store tombola med masser af gode gevinster fra lokale sponsorer.
Så kom i Houlkær Hallen den 3. weekend i december og oplev den gode stemning, de gode og til tider
nervepirrende fodboldkampe samt prøv lykken i vores tombola.
Vi glæder os til at se jer!
Houlkær IF

Nissecup 2017
Houlkær IF indbyder
traditionen tro til NISSECUP
Nissecup 2017 afvikles 15.-16.-17. december 2017
Vi glæder os til at se jer til Nissecup i Houlkær Hallen!
Houlkær IF

36

37

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

HOULKÆR IDRÆTSFORENING

Billeder fra sidste års velbesøgte
Nissecup i Houlkærhallen
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Træningstider
i fodbold
Hold

Årgang

Træningstidspunkt HoulkærHallen

Træner

U6

2012-2013

Torsdage 16:00-17:00 (indefodbold)

Peter, Kristian & Martin

U7

2011

Tirsdage 17:00-18:00 (indefodbold)

Troels

U8

2010

Tirsdage 17:00-18:00 (Multibanen)
Torsdage 17:00-18:00 (indefodbold)

Morten

U9

2009

Fredage 17.30-18.30 (indefodbold)
Søndage 11.00-12.00 (Multibanen)

Pau

U10

2008

Fredage 18.30-19.30 (indefodbold)

Benny

U11

2007

Torsdage 18.00-19.00 (indefodbold)

Kim

U12

2006

Tirsdage 16:00-17:00 (Multibanen)
Fredage 16.30-17.30 (indefodbold)

Jesper & Lars

U15

2001

Torsdage 19.00-20.15 (indefodbold)

Jørgen & Peter

U10
Futsal

2008

Tirsdage 16.00-17.00 (Houlkær Hallen)

Sinthu

U13-14
Futsal

2002-2003

Mandage 17.00-20.00 (Gymnasiehallen VG)

Lars

U13
Futsal
(HELÅRS)

2003

Onsdage 17.30-19.00 (Katedralskolen)

Sinthu

U15
Futsal

2001

Mandage 20.00-21.30 (Gymnasiehallen VG)

Jørgen & Peter

U16
Futsal

2000

Torsdage 20.15-22.00 (Houlkær Hallen)

Rasmus
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SOGNEARRANGEMENTER
500 år senere…
torsdag den 16. november kl. 14.30
Hvad sker der, når vi går til alters?
Hvad tror vi, og hvad tror katolikkerne? Og hvem synes
vi bestemmer og skal bestemme i kirken?
Her i reformationsåret beskæftiger vi os rigtig med de
ting, der skete for 500 år siden og det brud, det endte
med, men hvad tænker og tror katolikker og lutheranere
egentlig i dag?
Det siger og skriver teologer en masse om, men det kunne være mindst lige så interessant at høre, hvad der tros
og tænkes på bænken.
Derfor har sognepræst Lotte Martin Jensen stillet spørgsmålene til kirkegængere i både Viborg og Rom - ti katolikker og ti lutheranere hvert sted. Det har givet nogle rigtig
interessante samtaler, og hun glæder sig til at delagtiggøre jer i de tanker, hun har mødt, og håber I har lyst til at
tage tråden op og tale.
Adventsfest
lørdag den 2. december kl. 12.30 holder vi adventsfest. Der vil være mulighed for at handle hos nørklegruppen. 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 den 24. november kl. 12.00 til sognemedhjælper Hanne
Flyvholm på tlf. 42 83 40 27 eller kirkekontoret på tlf. 86 67 40 88
Kirkebil kan bestilles senest den 2. december kl. 10.00 på tlf. 42 83 40 27.
Luciaoptog
onsdag den 13. december kl. 17.30
Luciaoptog i sognesalen med Houlkær Kirkes Pigekor,
der også synger et par sange alene og sammen med
tilhørerne. Efterfølgende bliver der serveret æbleskiver.
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Foredrag med en dansk krigsveteran
torsdag den 18. januar kl. 14.30
Talsmand for Veteranalliancen, Claus Stenberg, fortæller,
hvorfor han og andre veteraner lod sig udsende i international tjeneste, hvilke oplevelser der gjorde mest indtryk,
og hvilke sundhedsmæssige og sociale problemer nogle
veteraner kan opleve efter hjemkomsten fra missionerne.
Sangeftermiddag med Trut & Lut
torsdag den 22. februar kl. 14.30
Bag navnet ”Trut & Lut” gemmer sig guitarist og lutenist, Anne-Mette Skovbjerg samt fagottist og organist,
Uffe Munkgaard. Trut & Lut præsenterer denne eftermiddag et program med fællessange, der passer til
årstiden, afvekslende med musik fra alle mulige genrer og tider.
KONCERTER
Salmebandet
lørdag den 2. december kl. 16.00
Lyden af kendte salmer - og så alligevel ikke!
I Salmebandet arbejdes der på at give melodierne fra
Den Danske Salmebog et nyt udtryk. De gamle salmer
tages op til revision, og med inspiration fra jazzens univers sættes de smukke melodier og tekster i et helt nyt
perspektiv - dog altid med respekt for oplægget.
Salmebandet er et samarbejde mellem seks musikere fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.
Arrangementerne er bearbejdet med melodien som udgangspunkt og forsøger at ramme et bredt publikum, men samtidig udfordrer lytterens ører for anderledes klange og rytmer.
Musikerne er: Nana Cecilie Gaardsted Bøvling, vokal, Johannes Gammelgaard Lauritsen, saxofon, Emil
Sommer Larsen, klaver, Nikolaj Bugge, guitar, Frederik Nyboe Hagner, kontrabas, Jonas Møller Andreasen, trommer. Entré 50 kr./unge gratis.
Syng julen ind
onsdag den 20. december kl. 19.30
Kom og syng julen ind med julens dejlige sange og salmer. Ved arrangementet deltager også Viborgkoret, dir.
Karl Alfred Petersen, og Houlkær Kirkes kor, dir. og orgel
Uffe Munkgaard.
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Nytårskoncert med VoxBox og Sing4Fun
lørdag den 6. januar kl. 15.00
For femte år i træk vil VoxBox og Sing4Fun under ledelse
af Pavlina Salehi og Anders Hjorth Nielsen synge til den
festlige nytårskoncert i Houlkær Kirke. Kom i god tid, da
der plejer at være mange publikummer. Dørene ind i kirkesalen åbnes kl. 14.30.
Sing4Fun er et blandet rytmisk kor fra Viborg og består
af knap 50 mænd og kvinder. VoxBox er ligeledes et rytmisk koncertkor fra Viborg. Det består af ca. 30 fantastiske sangerinder. Houlkær Kirkes organist, Uffe
Munkgaard vil spille lidt festligt musik på orglet undervejs i koncerten.
Som traditionen lyder, vil menighedsrådet servere kransekage og champagne i pausen, så vi sammen
kan ønske hinanden et godt nytår.
Karnevalskoncert med reggae-rytmer
tirsdag den 6. februar kl. 19.30
Der er lagt op til vuggende reggae-rytmer og varm poesi
med Kamla Marie & I–Trio, tirsdag før fastelavn i Houlkær
Kirke. Med et enkelt set-up præsenterer Kamla Marie &
I–Trio Roots Reggae og fortolker evigt aktuelle sange om
kærlighed, retfærdighed og fred leveret i elegante versioner af dedikerede reggae folk. Repertoiret er hentet
hos Bob Marley, Jimmy Cliff, Stephen Marley samt andre
kunstnere med roots-feeling og sange med noget på hjerte.
Kamla Marie: Vokal
Ole Brockmann: Bas, vokal
Casper Munkgaard: Guitar, vokal
Annie Grundtvig: Keyboard, Cajón, vokal
Sammen formår kvartetten at give sangene et nyt format og med enkelhed udtrykke og fremhæve
sangenes kvalitet med fokus på de mange finesser i melodier, tekster og basgangene, der får god plads.
Bob Marley var musikalsk forgangsmand og en åndelig vejleder, der gennem musik og tekster har formuleret og udtrykt grundlæggende værdier som respekt og kærlighed, lighed og medmenneskelighed,
der til enhver tid har stor betydning i hele verdenen.
Teologisk set giver det mening at spille reggae i kirken, da hele Rastafari-bevægelsen kan ses som et
musikalsk udtryk for den befrielse, slaverne drømte om, og som de hentede inspiration til talrige steder
i Det gamle Testamente, med henvisning til udfrielsen af Ægypten og Babylon.
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ANDET
Søndagsfrokost
Søndage efter højmessen den 19. november, 17. december, 21. januar og 18. februar. Hyggeligt samvær over en enkel frokost. Pris for mad er kr. 10. Ingen tilmelding.
De ni læsninger – optakt til jul
søndag den 10. december kl. 10.30
En musikgudstjeneste med læsninger, der varsler julens
komme. Medvirkende er læsere fra menigheden, kirkens
kor, organist Uffe Munkgaard, liturg Kristine Jersin og en
syngende forsamling!
Spaghettigudstjenester
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt
for børn i før-skolealderen og deres familier.
Vi lærer nogle sange, beder Fadervor og hører en historie. Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs for
alle i sognesalen. Maden koster 10 kr. for voksne og 5
kr. for børn. Der er ingen tilmelding. Spaghettigudstjeneste er altid onsdag kl. 17.00
Datoer:
3. januar: om et får der blev væk
7. februar: om ti brudepiger og deres lamper
Julehjælp
December nærmer sig med alt, hvad det indebærer - også af udgifter! Også i år vil der være mulighed
for at søge julehjælp fra kirken. Vores julehjælp er et tilbud til økonomisk trængte familier i Houlkær Sogn
med børn under 18 år.
Skemaer til ansøgning kan hentes i kirken i åbningstiden fra fredag den 1. december. Vi skal have det
udfyldte skema tilbage senest onsdag den 6. december kl. 12.00.
Hjælp til jul!
Julen er familiehyggens tid. Det er en tid, hvor man gerne vil glæde sine børn. Men for mange familier
er det også en svær tid, fordi der ikke er råd til de ekstra ting, der hører julen til.
I Houlkær Kirke hjælper vi hvert år et stort antal børnefamilier i vores sogn med julehjælp i form af et
gavekort til dagligvarer og et gavekort til julegaver til børnene.
Midlerne til julehjælp samler vi ind i menigheden, til markeder i kirken og ved andre tiltag. I år har vi
særligt brug for en håndsrækning. Derfor har vi sat en række initiativer i gang i december måned:
Julebanko torsdag den 7. december kl. 19.00 i sognesalen
Kom og spil! Der er mulighed for gode gevinster. Og overskuddet går til julehjælpen.
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”Fra sten til brød”
Konfirmanderne producerer engle i denne tid: engle på sten, engle i papir, engle i ståltråd... En engel
kan købes for 25 kr. De sælges ved arrangementer i julemåneden.
”Fadderbreve”
Betal for en hel, en halv eller en kvart julehjælpspakke med et ”fadderbrev”. Det koster 500 kr., 250 kr.
eller 125 kr. Brevene kan erhverves på kirkens kontor.
Indsamlingsbøsse i kirken
Der vil til enhver tid være mulighed for at lægge et beløb til julehjælpen i kirkens våbenhus. Foretrækker
man det, kan hjælp også gives direkte på Menighedsplejens konto 9255 – 0717 859 227 mærket
”julehjælp”.
Juleaften i Houlkær Kirke
Julegudstjeneste for børnefamilier
Juleaftensdag den 24. december kl. 11.00
En kort julegudstjeneste i børnehøjde med de kendte julesalmer, som børnene elsker og julefortællingen fortalt i
ord og billeder. Her kan selv de allermindste være med!
Juleaftensgudstjenester den 24. december kl. 13.00 –
kl. 14.15 – kl. 15.30
Juleaftensdag er der tre gudstjenester i løbet af eftermiddagen, så alle får en mulighed for at begynde
julefejringen derhjemme med juleevangeliet og julesalmer i kirken.
Nytårsaften
Også i år bliver der mulighed for at holde nytårsaften i Houlkær Kirke. Vi samles til spisning kl. 19.00.
Når vi har spist, fortsætter aftenen med en blanding af almindeligt samvær, lidt underholdning og naturligvis det uundværlige pakkespil. Deltagerne bedes derfor medbringe en pakke til en værdi af ca. 10-15
kr. Arrangementet slutter med deltagelse i gudstjenesten kl. 23.00.
Det er muligt at blive både hentet og bragt, hvis man skriver tydelig adresse og telefonnummer på
tilmeldingslisten, der ligger i våbenhuset!
Deltagelse i spisningen koster 60 kr. pr. person. Tilmelding nødvendig.
Sidste frist er fredag den 29. december kl. 12.00.
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Minikonfirmand
Minikonfirmand er et undervisningstilbud til alle børn på
3. klassetrin. Minikonfirmanderne mødes i kirkens lokaler onsdag eftermiddag fra kl. 14.15 til kl. 15.45. Første
gang er den 10. januar.
Det er præsten, sognemedhjælperen og en hjælpelærer,
der underviser minikonfirmanderne. Børnene hører bibelhistorie, lærer salmer og sange, tegner og maler og leger
lege. Måske ser vi også en film eller tager på en lille tur.
Minikonfirmandforløbet afsluttes med en gudstjeneste for hele familien søndag den 15. april kl. 10.30,
hvor minikonfirmanderne deltager i gudstjenesten på forskellig vis.
Tilmelding til minikonfirmand kan ske til præsten. Børn på Houlkærskolen vil modtage en indbydelse i
december måned.
Mødregrupper i Houlkær kirke
Har du barselsorlov, og er du interesseret i at være sammen med andre mødre med nyfødte, er du
velkommen. Vi mødes i kirkens kælder kl. 10.30 hver den sidste onsdag i måneden, hvor vi i fællesskab
finder ud af, hvad indholdet skal være - eksempelvis gåture, oplevelser, samtale med andre nybagte
mødre omkring de nye udfordringer og oplevelser, der er med små børn.
Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte sognemedhjælper Hanne Flyvholm
på tlf. 42834027 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
Vi glæder os til at få besøg af stolte forældre og dejlige børn. Velkommen!
Babysalmesang
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne. De ca. 40 minutter går med
sange, og salmer. Vi ser på sæbebobler og gynger i tæppe m. m., så børnenes sanser bliver stimuleret
på mange forskellige måder.
Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst. Mikroovn forefindes til eventuel tilberedning af mad til de små.
Tilmelding til Hanne Flyvholm, 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk. Det koster ikke noget at
deltage. Der er babysalmesang hver torsdag formiddag kl. 10.45, dog ikke i skoleferier.
Kælderhygge
er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes tirsdage i kirkens kælder fra kl. 17.00 til kl. 18.30.
Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske ser vi dukketeater. Nogle
gange finder vi tid til at være lidt kreative.
Inden vi skilles, spiser vi aftensmad sammen og synger godnat-sang. Det koster 10 kr. for voksne og
5 kr. for børn.
Vi mødes tirsdag den 21. november, 17. januar og 28. februar. Tilmelding til sognemedhjælper Hanne
Flyvholm senest dagen før på 42 83 40 27 eller hanne@houlkaerkirke.dk.
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Musikalsk legestue
finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.45 til 10.30 i lige uger. Vi synger både nye og gamle
sange og salmer for og med hinanden, lytter til musik, blæser bobler, rasler med æg, danser og, hvad
vi ellers kan finde på.
Det er en måde at bringe den yngste og den ældste generation (og dem derimellem) 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.
Åben Familie
I Åben Familie kan du dele et måltid mad med andre mennesker og hente lidt inspiration og sjov i underholdningen over kaffen bagefter. Underholdningen kan være sang og musik, oplæsning, quiz, billeder
fra den store verden o.s.v.
Vi hjælpes ad med både de praktiske opgaver som indkøb, madlavning og opvask og med underholdningen. Har du gode idéer til, hvad du kan underholde med, er de meget velkomne.
Åben Familie er for alle uanset alder, men den har hen over årene udviklet sig til mest at bestå af seniorer. Er du yngre, skal det ikke holde dig tilbage. Kom glad!
Vi mødes fredage i lige uger kl. 18.30 til ca. 21.30. For maden, kaffen og underholdningen skal man
betale kr. 30. Børn dog kun kr. 10.
Sognemedhjælper Hanne Flyvholm arrangerer fælles kørsel for de, der er gangbesværede.
Desuden kan hun svare på spørgsmål, du måtte have angående Åben Familie på 42 83 40 27 eller
hanne@houlkaerkirke.dk.
Nørklegruppen
Nørklegruppen sætter sig sammen efter andagten fredage i ulige uger og fremstiller håndarbejder, der
sælges ved markeder for på den måde at rejse penge til velgørende formål.
Studiekredsen
Tager fat på et nyt emne igen efter jul. Emnet ligger endnu ikke fast. Alle er meget velkomne til at deltage i studiekredsen. Der kræves ingen anden forudsætning end nysgerrighed. Der er altid plads til nye
deltagere. Læsemængden er overkommelig og ikke obligatorisk. Du kan deltage i diskussionerne eller
bare lytte med. Det er op til dig.
Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden kl. 9.30. Der indledes med en kop kaffe. Derefter
er der typisk et lille oplæg, og så er der fri debat. Mødedatoer:
torsdag den 1. februar
torsdag den 1. marts
torsdag den 5. april
torsdag den 3. maj
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Gudstjenester
19. november – 23. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin
26. november – sidste s. i kirkeåret
kl. 10.30 Kristine Jersin
3. december – 1. s. i advent
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
10. december – De ni læsninger
kl. 10.30 Kristine Jersin
17. december – 3. s. i advent
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
24. december – juleaften
kl. 11.00 Kristine Jersin, familiejul
kl. 13.00 Lotte Martin Jensen
kl. 14.15 Kristine Jersin
kl. 15.30 Kristine Jersin
25. december – juledag
kl. 10.30 Kristine Jersin
26. december – 2. juledag
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
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31. december – julesøndag og nytårsaften
kl. 10.30 Kristine Jersin
kl. 23.00 Lotte Martin Jensen
3. januar – spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin
7. januar – 1. s. e. helligtrekonger
kl. 10.30 Kristine Jersin
14. januar – 2. s. e. helligtrekonger
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen
21. januar – sidste s. e. helligtrekonger
kl. 10.30 Kristine Jersin
28. januar – septuagesima
kl. 10.30 Kristine Jersin
4. februar – seksagesima
kl. 10.30 Kristine Jersin
7. februar – spaghettigudstjeneste
kl. 17.00 Kristine Jersin
11. februar – fastelavn
kl. 10.30 Kristine Jersin, familiegudstjeneste

Kontaktoplysninger:
Kbf. sognepræst Kristine Jersin
Træffes i kirken tirsdag kl. 10-11
og onsdag kl. 10.30-11.30
tlf. 24 27 96 33 · krje@km.dk
Sognepræst Lotte Martin Jensen
Træffes i kirken fredag kl. 10-12,
når hun ikke holder gudstjeneste om søndagen
og i Søndersøparken onsdag kl. 10.45-12
tlf. 29 33 64 09 · lomj@km.dk
Kordegn Møske Bak
Træffes i kontorets åbningstider
mandag kl. 9-13, tirsdag kl. 9-13,
onsdag kl. 9-13, torsdag kl. 10-13 og 16-17
fredag kl. 9-13. tlf. 86 67 40 88 · mob@km.dk

Sognemedhjælper Hanne Langer Flyvholm
træffes efter aftale
tlf. 42 83 40 27 · hanne@houlkaerkirke.dk
Organist og kantor Uffe Munkgaard
Træffes efter aftale
tlf. 25 34 25 96 · u.munkgaard@gmail.com
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

www.houlkaerkirke.dk

49

Hvad
sker der i
Houlkær?

HØJ HÅNDVÆRKSMÆSSIG KVALITET

Følg med på Facebooksiden
”Os i Houlkær” og på hjemmesiden
www.houlkaerportalen.dk

VI UDFØRER

 ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE

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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 ALT I MURER- OG REPARATIONSARBEJDE
 NYBYGGERI OG OMBYGNINGER
 RENOVERINGER OG TAGUDSKIFTNINGER
 INVENTAR OG BYGNINGSSNEDKERI

LÆS MERE PÅ

HS-BYG.DK
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Det sker…
16/11 kl. 14.30

500 år senere, et diskuterende foredrag

Houlkær Kirke

2/12 kl. 12.00

Adventsfest

Houlkær Kirke

2/12 kl. 16.00

Julekoncert med Salmebandet

Houlkær Kirke

7/12 kl. 19.00

Julebanko

Houlkær Kirke

13/12 kl. 17.30

Luciaoptog

Houlkær Kirke

14/12

Juleklippedag

Houlkærskolen

15-17/12

Nissecup

Houlkærhallen

20/12 kl. 19.30

Syng julen ind

Houlkær Kirke

31/12 kl. 19.00

Nytårsaften

Houlkær Kirke

6/1 kl. 15.00

Nytårskoncert med VoxBox og Sing4Fun

Houlkær Kirke

6/2 kl. 19.30

Karnevalskoncert med reggae-rytmer

Houlkær Kirke

22/2 kl. 14.30

Sangeftermiddag med Trut & Lut

Houlkær Kirke
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