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Jeg har brugt denne lederplads til det flere gange tidligere, og nu gør jeg det igen. Hylder livet, initiativet 
og engagementet i vores lille lokalsamfund. 
Prøv blot at finde det seneste nummer af Houlkær Nyt frem – det fra februar - og studér det overflødig-
hedshorn af oplevelser, foredrag, koncerter, legedage, café-dage, udflugter, markeder og meget mere, 
der var beskrevet. Og der er mere på vej. 
Nogle af de ting, der sker i den nærmeste fremtid, kan du se på bagsiden af det blad, du lige nu sidder 
med. Rigtig mange af aktiviteterne fortjener omtale, men jeg vil slå ned på tre datoer i september.  
Den 3., den 7. og den 8. september. Sæt allerede nu tre fede krydser i kalenderen på de datoer, hvor 
Houlkær vil være på den anden ende i noget, der vel næsten kan betegnes som en lille byfest.
Den 3. september gælder det endnu et af de vanvittigt populære bagagerumsmarkeder, hvor stadeplad-
serne med garanti igen bliver revet væk.
Den 7. september afvikles Houlkær Festdag, hvor Houlkærløbet er det helt store trækplaster. Her plejer 
hundredvis af både børn og voksne at bakke op – enten iført løbesko eller som heppekor langs ruten.
Den 8. september følges sidste års massive succes op, når Houlkær Kulturfest version 2.0 afvikles. Ved 
sidste års debut var interessen så stor, at arrangørerne fra Initiativgruppen Houlkær knap turde tro deres 
egne øjne. Flere end 250 børn og voksne fyldte Houlkærhallen, og det fik de måbende initiativtagere til 
at drømme endnu større forud for 2017-udgaven:

”Det er vel ikke urealistisk at drømme om 350 festdeltagere i 
2017,” lød det således, da toppen af euforien over debuten 

havde lagt sig.
Og nej, det er ikke urealistisk. Selvfølgelig er det ikke det. 
Ikke i Houlkær.
Du bor i en klat Viborg, hvor der virkelig sker noget. Her 
er gang i den. Husk at bakke op om nogle af de mange 
initiativer, de lokale ildsjæle tager. Husk at sætte pris på, 
at andre knokler for at gøre noget godt for dig, din fami-
lie, din nabo. Husk at sige tak. 
Og mærk så efter, om du i dit personlige overskudslager 

kan finde lidt kræfter til selv at bidrage. Til selv at tage en 
tørn. Og byd dig så til i stedet for at vente på, at nogen prik-

ker dig på skulderen. 
Der er brug for flere frivillige, hvis vi skal ride videre på Houl-

kær-bølgen. Og det skal vi da. Ik’?
Vi ses derude Houlkær – rigtig god sommer!

Sæt tre fede september- 
kryds i kalenderen

LEDER

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

AKTUELT I OMRÅDET

Houlkærs uofficielle  
trafik- og miljøminister
Stig Jensen (71) har i årevis gjort en utrættelig stor indsats – ikke mindst for Houlkærs 
mange grønne områder. For dét arbejde blev han i februar hædret med ”Initiativprisen 
Houlkær 2017”.

Bedre og mere sammenhængende stiforbindelser i området ”Øst for Søerne”. Trafiksikring. Grønne 
partnerskaber. Rydning af Skaldehøj. Nye fritidsfaciliteter i Granada-skoven. Skovrejsning i Houlkær Øst. 
Lokalt tilpasset naturpleje. 
Over en periode på mere end 10 år er det de færreste numre af Houlkær Nyt, der ikke på en eller anden 
måde bærer præg af Stig Jensens foretagsomhed og store lokale engagement.
På den baggrund var det vel nærmest også kun prismodtageren selv, der blev overrasket, da det i år var 
Stig Jensen, der i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde blev hædret med Initiativgruppen 
Houlkærs ”Initiativpris 2017”.

Af Kim Juhl Andersen
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Stig Jensen fremhæver selv de nye friluftsfaciliteter i 
Granada-skoven som en af Initiativgruppen Houlkærs 
større landvindinger gennem årene. Her holder han 
selv tale ved indvielsen i 2016.



6

AKTUELT I OMRÅDET AKTUELT I OMRÅDET

”Du har lagt – og lægger stadig – en utrættelig og fantastisk stor indsats i forhold til rigtig mange ting i 
Houlkær – ikke mindst vores mange grønne områder. Du har en meget afgørende rolle i forhold til, at vi 
som initiativgruppe bliver hørt af kommunen og politikerne, og det er ikke mindst din fortjeneste, at de er 
blevet gjort godt og grundigt opmærksom på, at der er en initiativgruppe i Houlkær, som kæmper for vores 
område”, lød det blandt andet i formand Henrik Søgaards tale ved prisoverrækkelsen.

Mødte op – og blev valgt ind
Præcis hvor længe Stig Jensen har været med til at sætte fingeraftryk på lokalområdet, kan han ikke en 
gang selv huske.
”Men det er i hvert fald mere end en halv snes år, jeg efterhånden har været med i Initiativgruppen 
Houlkær. Det går helt tilbage til den periode, da Henning Bruun-Schmidt var formand,” konstaterer han.
Før han blev aktivt involveret i områdesamarbejdet i Houlkær, havde Stig Jensen blandt andet taget sin 
tørn som formand for grundejerforeningen på Kildebakken, hvor han har haft adresse siden 1984.
Kildebakken ligger som bekendt lige på grænsen mellem Houlkær og Overlund, og i princippet kunne 
det lige så vel have været i Overlund-området, initiativprismodtageren havde valgt at lægge sin frivillige 
arbejdsindsats i starten af det nye årtusinde.
”Som udgangspunkt havde jeg egentlig ikke den store tilknytning til Houlkær, dengang jeg valgte at 
involvere mig i initiativgruppen, men det tiltalte mig, at der i Houlkær allerede på dét tidspunkt var en 
organisation, der gjorde noget for at sætte sit præg på området”.
”Af ren interesse mødte jeg derfor op til et repræsentantskabsmøde og blev med det samme valgt ind 
i bestyrelsen. Uden at der ligefrem var kampvalg om posten,” noterer Stig Jensen med et glimt i øjet. 

Succeser og skuffelser
Som uddannet ingeniør med en fortid i både kommunalt og privat regi har Stig Jensen altid haft en na-
turlig interesse i veje, stier og grønne områder.
Og gennem alle årene har det også primært været den ”niche”, han har beskæftiget sig med som medlem 
af Initiativgruppen Houlkær.
”I modsætning til så mange andre har jeg det sådan, at jeg næsten ikke kan lade være med at give mit 
besyv med, hvis der bliver udsendt en ny kommunal plan, som på en eller anden måde griber ind i det 
område, jeg bor i”.
”Jeg opfatter det lidt som min demokratiske pligt – og i øvrigt synes jeg da også, man skylder de embeds-
mænd, der har gjort sig umage med at lave en ny plan, at der er nogle, der læser, hvad de har skrevet – og 
også forholder sig aktivt til dét,” forklarer den nybagte initiativpris-modtager.
Som nogle af de mere synlige succeser i årenes løb fremhæver Stig Jensen tunnelen under Skaldehøjvej 
ved Houlkærskolen, cykelstierne langs med Røddingvej/Nørremøllevej og udformningen af den store Ran-
dersvej-rundkørsel ved Overlund-centret. Vejprojekter, hvor Initiativgruppen Houlkær er blevet taget med 
på råd – og også har været med til at sætte præg på det endelige resultat.
I samme positive åndedrag glæder han sig over de nye friluftsfaciliteter i Granada-skoven, natursporet fra 
Houlkær til Tapdrup og de forskellige natur-tiltag på Klostermarken. Tre helt konkrete udløbere af flere års 
arbejde med borgerplan ”Øst for Paradis”.

Til gengæld ærgrer Stig Jensen sig i sit stille sind over, at det ikke i højere grad er lykkedes at få områdets 
skolebørn aktivt involveret i naturplejen på Klostermarken. Sådan som det oprindeligt var hensigten.
Og han må eksempelvis også konstatere, at Initiativgruppen Houlkær trods mange års ihærdigt benarbejde 
endnu ikke har haft held til at overbevise embedsmænd og politikere om behovet for flere venstresvings-
baner på Houlkærvej.
”Statistikken taler ellers sit tydelige sprog om, at der mindst sker et uheld om året på Houlkærvej, men så 
længe der ”kun” er tale om materiel skade, er det åbenbart ikke noget, der udløser yderligere trafiksik-
ring,” noterer en noget forundret Stig Jensen.

Dialogen vigtig i sig selv
Generelt oplever han, at det er blevet en del sværere at vinde lydhørhed i det kommunale system, efter at 
Viborg Kommune er blevet slået sammen med en række af de omkringliggende landkommuner.
”Før vidste vi i højere grad, hvem vi skulle henvende os til i den kommunale administration. Og det var 
også nemmere at trække de pågældende ud – og præsentere dem for de konkrete problemstillinger,” 
nævner Stig Jensen.
I det hele taget nytter det ikke at være alt for utålmodig, når man som borger – eller som initiativgruppe 
– har nogle hjertesager, man gerne vil have fremmet.
Men dialogen i sig selv – den har i høj grad også en funktion, pointerer Stig Jensen.
”Hvor nødigt vi end selv vil erkende dét, så har der da garanteret været situationer, hvor vores ideer slet 
og ret ikke har været gode nok. Og hvor vi måske heller ikke har været grundige nok med vores hjem-
mearbejde”.
”Det kan jeg personligt godt acceptere – hvis ellers dialogen omkring ideerne foregår på et tilstrækkeligt 
højt fagligt niveau og i gensidig respekt for hinandens synspunkter. Det er ikke nødvendigvis alle projekter, 
der skal blive til noget, for at vi som initiativgruppe kan opleve, at vi har succes. Kan dialogen i det mindste 
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Modtageren af ”Initiativprisen 2017” har igennem en 
årrække været den, der er gået forrest i Houlkær, når det 
har handlet om trafik, stisystemer og grønne områder. 
Her er han – helt symbolsk – med i front ved indvielsen af 
kirkestien fra Houlkær til Tapdrup i sensommeren 2013.
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bare føre til, at vi kommer til at forstå hinanden bedre – og får en dybere indsigt i, hvorfor tingene er, som 
de er, er det i høj grad også noget værd,” fremhæver Stig Jensen.

Et unikt forum
Internt i initiativgruppen har arbejdet altid været kendetegnet af en grundlæggende vilje til at afsøge nye 
muligheder.
”Jeg tror nærmest aldrig, jeg har hørt kommentaren ”Jamen, det har vi jo prøvet”, og det gør i mine øjne 
Initiativgruppen Houlkær til noget helt unikt. En idé bliver aldrig skudt ned, før den har haft chancen for at 
blive prøvet af, og man kan altid føle sig sikker på at blive bakket op, når man kommer med et forslag,” 
nævner Stig Jensen.
Med sine 71 år er han selv en af de ubestridte veteraner i sammenhængen. 
”Og på et tidspunkt kunne man da dårligt lade være med at tænke over, om der mon overhovedet var 
nogen, der havde mod på at føre arbejdet videre,” bemærker han.
Glædeligvis er det dog indenfor de senere år er lykkedes at få gennemført et løbende generationsskifte i 
Initiativgruppen Houlkær – med en stærkt faldende gennemsnitsalder til følge.
”Nye kræfter er kommet til – med nye ideer og et nyt netværk, som vi i konkrete situationer også har mu-
lighed for at trække på. Det er alt i alt rigtig positivt,” lyder det fra manden, der nu igennem snart mange 
år har udfyldt posten som initiativgruppens Natur-, miljø- og transportminister, og som nu altså også kan 
kalde sig modtager af ”Initiativprisen 2017”.

Stig Jensen har i årevis gjort en utrættelig indsats for 
Houlkærs grønne områder – og for bedre trafikforhold i 
bydelen. For den indsats fik han i forbindelse med årets 
repræsentantskabsmøde overrakt ”Initiativprisen 2017” af 
formand for Initiativgruppen Houlkær, Henrik Søgaard.

Duft af kulturhovedstad 
over Houlkær
Klassisk mesterværk af Franz Joseph Haydn blev 26. april blandet op med moderne rytmer 
i idrætssalen på Viborg Gymnasium og HF

En verdenspremiere. Et klassisk mesterværk mix’et op med rap, beats og ord-ekvilibrisme af fineste 
karat. Og en lille smagsprøve på, hvad det vil sige at være europæisk kulturhovedstad 2017.
I omtrent alle henseender var det en musikalsk oplevelse noget ud over det sædvanlige, da Viborg Gym-
nasium og HF’s idrætshal onsdag den 26. april dannede ramme om førsteopførelsen af ”Skabelsen, 
version 2.0”. En opdateret version af salig Haydns klassiske oratorium fra slutningen af 1700-tallet.
Siden 2010 har dirigent og arrangør Christian Baltzer arbejdet på at få Haydns gamle noder og moderne 
computerteknologi til at gå op i en højere enhed – som et af mange indslag i forbindelse med Århus’ 
aktuelle status som europæisk kulturmekka.

Af Kim Juhl Andersen
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Rapper Per Vers er vitterligt noget af en kapacitet, når det handler om at kombinere ord 
og rytmer. Det fornægtede sig bestemt heller ikke, da han onsdag den 26. april fortolkede 
skabelsesberetningen i idrætshallen på Viborg Gymnasium og HF – akkompagneret af 
Aarhus Symfoniorkester med dirigent Christian Baltzer i spidsen.

VIBORG GYMNASIUM OG HF
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Resultatet kommer i denne omgang kun til at kunne opleves to steder: I Musikhuset i Århus – og så altså 
i idrætshallen på gymnasiet i Houlkær.
Aarhus Symfoniorkester leverede musikken. Koret bestod af garvede korsangere fra Akademisk Kor, 
Aarhus, og en sammenbragt flok af gymnasieelever fra Struer og Viborg.
Og som en slags ”speciel guest star” gav rapperen Per Vers sin egen – helt personlige – version 
af skabelsesberetningen og optrådte samtidig som musikalsk modpol til koncertens tre øvrige, mere 
traditionelle solister: Pernille Stolting-Madsen (sopran), Anders Christensen (tenor) og Jens Bové bas.
Hvorvidt det på den måde lykkedes at gøre Haydns over 200 år gamle oratorium musikalsk spiseligt for 
en yngre målgruppe, uden samtidig at træde det klassiske stampublikum over tæerne, må det være op 
til mere musikkyndige anmeldere at afgøre.
Her skal det blot konstateres, at Per Vers vitterligt er noget af en kapacitet, når det handler om at kom-
binere ord og rytmer. 
Og at det i øvrigt som almindelig koncertgænger var nærmest umuligt at pege gymnasieeleverne ud 
i Skabelses-koret, som tværtimod på premiereaftenen i Houlkær fremstod forbløffende homogent og 
velafbalanceret. 
En unik aften var det under alle omstændigheder – fint symboliseret ved, at Per Vers under den afslut-
tende applaus – på bedste sportsstjerne-manér - valgte at kaste sin ellers velfortjente blomsterbuket 
ud til publikum.
Sådan er det vist ellers ikke kutyme at gøre, når man som solist har været med til at fremføre et af den 
klassiske musiks mesterværker…

Selv om mange af gymnasieeleverne i koret efter sigende har haft deres døje med at lære 
at synge på tysk,  faldt de på ingen måde igennem, da ”Skabelsen, version 2.0” onsdag 
den 26. april blev uropført i idrætshallen på Viborg Gymnasium og HF. 

AKTUELT I OMRÅDET

Helhedsplan  
til tiden 

Omfattende renovering af Houlkærvænget  
forløber planmæssigt og forventes endeligt  

afsluttet først i 2018.

Af Kim Juhl Andersen

Eneste større streg i regningen i forbindelse med 
helhedsplanen har indtil videre været branden, som 
midt i februar ramte boligblokken på Odshøjvej 38. 
Lige præcis i den opgang blev arbejdet – som følge 
af branden – sat cirka otte uger tilbage. 

Hvad sker der i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden ”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden www.houlkaerportalen.dk

VIBORG GYMNASIUM OG HF
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Én for én falder brikkerne på plads i det store og komplicerede puslespil, som tilsammen går under 
navnet ”Houlkærvængets Helhedsplan”.
Samtlige 504 lejligheder i bebyggelsen bliver over en periode på godt to år renoveret i større eller min-
dre omfang, og cirka 1/3 af lejlighederne, helt præcist 165, bliver i processen gjort ”tilgængelige” med 
elevatoradgang med videre.
Sammenlagt er der tale om et projekt i størrelsesordenen 350 millioner kroner, og indtil videre er tidsplanen 
blevet fulgt til punkt og prikke, noterer en tilfreds projektleder i Boligselskabet Viborg, Dennis Juel Mosbæk.
”Vi er på nuværende tidspunkt godt i gang med tredje og sidste etape i den østlige ende af Houlkær-
vænget, og det er efterhånden svært at forestille sig, at vi så langt fremme i projektet skulle løbe ind i 
noget uforudset”.
”Derfor forventer vi også, at vi som planlagt kan være ude af den sidste lejlighed i januar 2018. Herefter 
går der yderligere nogle måneder, før vi også er helt færdige med at anlægge udearealerne,” varsler 
Dennis Juel Mosbæk.

Kompliceret regnestykke
Det siger vist næsten sig selv, at det ikke er nogen helt enkel operation at udsætte op mod 1000 bebo-
ere for konstant byggerod i mere end to år. 
Specielt når projektet samtidig indebærer, at op til 24 husstande ad gangen midlertidigt må ”genhuses” 
i andre opgange, mens deres ”egne” lejligheder bliver renoveret, så de kan leve op til en ny tids krav. 
”Det er i sandhed lidt af et regnestykke at få til at gå op, men set i forhold til hvor mange mennesker, 
der er berørt af helhedsplanen, synes vi overordnet, det er gået rigtig godt”.
”Helt kan det nok aldrig undgås, at der vil være enkelte, der er utilfredse, når de pludselig ikke kan 
komme ind af deres hoveddør, fordi der skal graves et nyt vandstik ind, men sammen med vores ho-
vedentreprenør, CASA, forsøger vi, så godt som vi kan, at begrænse generne til det mindst mulige”.
”Og så gør vi i øvrigt meget ud af at informere om processen på forhånd. Hver gang, vi tager fat på en 
ny opgang, indkalder vi i forvejen til informationsmøde på ”Mødestationen”, og erfaringen viser, at langt 
hovedparten af beboerne møder op for at høre, hvad vi har at fortælle. Det er efterhånden blevet en 
fast rutine, som utvivlsomt har været med til at tage mange af problemerne i opløbet,” vurderer Dennis 
Juel Mosbæk.

En streg i regningen
Eneste større streg i regningen i forbindelse med det minutiøst tilrettelagte renoveringsprojekt har i 
realiteten været branden, som midt i februar ramte boligblokken på Odshøjvej 38.
Branden opstod i forbindelse med, at der skulle lægges nyt tagpap på toppen af bygningen.
”Og lige præcis i den opgang er arbejdet derfor også op mod otte uger forsinket. Uden at det dog i sidste 
ende kommer til at forrykke den samlede tidsplan for byggeriet,” konstaterer Dennis Juel Mosbæk.
Hvordan puslespillet endeligt falder på plads, når den sidste håndværker efter nytår har forladt Houlkær-
vænget, er endnu ikke helt til at overskue.
Afhængigt af arbejdets omfang og boligernes størrelse udløser renoveringerne af de 504 Houlkær-lejlig-
heder huslejestigninger fra 66 og op til små 1300 kroner om måneden.
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Blandt andet på den baggrund har cirka 1/3 af de genhusede beboere ikke ønsket at vende tilbage til 
deres gamle lejligheder efter endt renovering.
Til gengæld er der – som håbet og forventet - også en række nye lejere, der har vist interesse for at 
flytte til Houlkærvænget, efter at 165 af lejlighederne i bebyggelsen nu snart er blevet gjort mere tilgæn-
gelige, men det endelige resultat af rokaden kendes i realiteten først, når alle 504 lejligheder står klar 
til beboelse i deres nye udformning.
”Her mens byggeriet står på, har vi stort set haft alle lejligheder i brug, men i forbindelse med indvielsen 
af det nye aktivitetshus håber vi også på at kunne holde åbent hus i et par af de nyrenoverede lejlighe-
der, så også interesserede udefra kan få et indtryk af de forbedringer og moderniseringer, der er sket,” 
bebuder Dennis Juel Mosbæk.

Som et element i helhedsplanen for Houlkærvænget vil 
alle lejligheder fra starten af 2018 være udstyret med 
dørtelefoner. Det skulle gerne være med til yderligere at 
højne trygheden for beboerne i området.

Rundt regnet 1/3 af lejlighederne i Houlkærvænget 
bliver i forbindelse med helhedsplanen gjort ”tilgænge-
lige”, som det hedder i bygge-jargonen. Projektleder 
Dennis Juel Mosbæk udpeger her en af de opgange, 
hvor der allerede er blevet installeret elevator.

Det skal være skidt, før det bliver godt. Efter op mod 
halvandets års konstant byggerod begynder det nu 
snart at lysne for beboerne i Houlkærvænget. I januar 
2018 forventes håndværkerne at være ude af den sid-
ste af de i alt 504 lejligheder i bebyggelsen.

Helhedsplanen for Houlkærvænget omfatter også en 
større renovering af udearealerne. Trapper bliver afløst 
af ramper, så hele området i fremtiden bliver langt mere 
indbydende at færdes i for gangbesværede. 

13
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For den forbipasserende er det ikke umiddelbart synligt, at Houlkærvænget i øjeblikket gennemgår en 
forvandling i 350 millioners-klassen. Med en enkelt, markant undtagelse.
Hen over vinteren og foråret er et splinternyt aktivitetshus på cirka 400 kvadratmeter gradvist skudt i 
vejret på hjørnet af Houlkærvej og Odshøjvej, og midt i april kunne Boligselskabet Viborg for første gang 
invitere til beboer-informationsmøde i de nye omgivelser.
Boligselskabets midlertidige ”Mødestation” i Houlkærvænget har ellers hidtil holdt til i kælderen under 
Odshøjvej 18.
”Men nu da det nye aktivitetshus stort set står færdigt, syntes vi, det var naturligt at lade ”Mødestati-
onen” rykke ind som noget af det første,” forklarer projektleder Dennis Juel Mosbæk.

Plads til max. 150
I det nye, fleksibelt indrettede aktivitetshus er der plads til maksimalt 150 beboere ad gangen, men 
hvordan huset mere præcist skal indrettes er nu i vidt omfang overladt til afdelingsbestyrelsen i Houl-
kærvænget.

Nyt aktivitetshus  
klar til brug
Nu er det op til beboerne at få skabt liv i huset, erkender  
afdelingsformand i Houlkærvænget, Charlotte Lund.

Af Kim Juhl Andersen

”Indtil videre ligger det fast, at bankospillet og krea-damerne fremover får fast tilholdssted i det nye 
aktivitetshus. Ligesom det også er på plads, at cykelværkstedet og det årlige julemarked flytter ind. 
Hvilke aktiviteter, der derudover kommer til at foregå i huset, skal vi først nu for alvor til at have styr på”.
”Ingen skal som udgangspunkt flytte fra deres nuværende lokaler, hvis de ikke er interesserede i at 
flytte. Omvendt har vi naturligvis i afdelingen en fælles interesse i at få skabt liv i huset og få udnyttet 
de nye faciliteter bedst muligt,” påpeger afdelingsformand Charlotte Lund.
De mange forskelligartede aktiviteter i Houlkærvænget har hidtil hovedsageligt udfoldet sig i kældrene 
under de enkelte boligblokke, men med base i det nye fælleshus bliver aktiviteterne nu i langt højere 
grad synlige for den almindelige Houlkær-borger.
”Mange er garanteret ikke klar over, hvor meget der i det daglige foregår rundt om i Houlkærvænget. 
Det kan det nye aktivitetshus forhåbentlig være med til at synliggøre, og i dét omfang der ellers er 
plads, vil nogle af aktiviteterne sikkert også være interessante for beboere udefra,” antyder Charlotte 
Lund.

Med sin centrale placering på hjørnet af Houlkærvej og 
Odshøjvej er det nye aktivitetshus – udadtil – det mest 
iøjnefaldende resultat af helhedsplanen til i alt 350 millioner 
kroner. Dermed bliver det nu i højere grad synliggjort, hvor 
mange aktiviteter der vitterligt udfolder sig i Houlkærvænget 
i det daglige, bemærker afdelingsformand Charlotte Lund.
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Intet hastværk
Som afdelingsformand lægger hun ikke skjul på, at det er ”rigtigt, rigtigt spændende” at få dispositions-
ret over et helt nyt aktivitetshus – og at ”der kører rigtig mange tanker rundt oppe i hovedet”.
På den anden side er Charlotte Lund også meget opmærksom på, at beboerdemokrati tager tid, og at 
det er vigtigt ikke at haste processen igennem.
”Én ting er at kigge på en tegning og et stykke papir. Noget helt andet er at gå rundt og tage bestik af 
mulighederne, nu da aktivitetshuset står færdigt”.
”Først nu kan vi for alvor komme i gang med at se på den mere detaljerede indretning af huset, og derfor 
er jeg foreløbig heller ikke meget for at lægge mig fast på en egentlig indvielsesdato. Som afdelingsbe-
styrelse har vi også mange andre ting at se til – og vi skal efter min opfattelse være forsigtige med at 
sætte os selv under et alt for voldsomt tidspres i forhold til indkøb af inventar og så videre”.
”Flertallet af aktiviteterne i afdelingen ligger alligevel mere eller mindre stille i sommerferien, så bliver vi 
først klar til indvielse engang i august, er der for mig at se ikke noget at gøre ved dét,” erklærer Charlotte 
Lund.

Ingen afklaring om aktivitetshus ved kirken
Én ting, der ligger fast, efter at Houlkærvænget nu har fået sit ”eget” aktivitetshus, er, at boligselskabets 
afdeling 12 i fremtiden trækker sig ud af samarbejdet om det nuværende aktivitetshus ved Houlkær 
Kirke.
”Det er noget, jeg har gjort klart lige fra dag ét. Vi vil som afdeling ikke være med til at betale til to 
aktivitetshuse i Houlkær,” fastslår Charlotte Lund.
Hvad den udmelding indebærer for det hidtidige aktivitetshus, som afdeling 12 driver i samarbejde med 
tre andre afdelinger i områder, er på nuværende tidspunkt endnu uafklaret, oplyser direktør i Boligsel-
skabet Viborg, Grethe Hassing.
”Det er noget, vi først nu for alvor skal i gang med at se på i samarbejde med de forskellige involverede 
parter,” siger hun.
Her og nu hæfter Grethe Hassing sig ved det ubetinget positive i, at Houlkærvænget – som led i helheds-
planen – har fået sit eget fælleshus, hvor de forskellige beboeraktiviteter i fremtiden kan udfolde sig.
”Mange tænker måske ikke over dét i det daglige, men med sine omkring 1000 indbyggere er Houlkær-
vænget rent faktisk et af de større lokalsamfund i Viborg Kommune – lidt mindre end Møldrup og lidt 
større end Hammershøj. På den baggrund er det også kun dejligt, at der nu bliver endnu bedre rammer 
om fællesaktiviteterne i afdelingen, og jeg glæder mig allerede nu rigtig meget til, at vi forhåbentlig inden 
alt for længe kan holde indvielse og vise de nye faciliteter frem for beboere, naboer og andre interesse-
rede,” siger Grethe Hassing.

I det nye, fleksibelt indrettede aktivitetshus er der plads 
til maksimalt 150 beboere ad gangen, men den endelige 
indretning er nu overladt til afdelingsbestyrelsen - og til 
beboerne i Houlkærvænget i øvrigt. 

Midt i april kunne Boligselskabet Viborgs for første gang 
invitere til beboer-informationsmøde i Houlkærvængets 
splinternye aktivitetshus, og dét kaldte smilet frem hos 
projektleder Dennis Juel Mosbæk.

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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”På Skaglen passer vi 
på hinanden”
18 borgere med primært downs syndrom bor og lever i Bofællesskabet Skaglen.  
Og vi skal ikke have ondt af dem – måske snarere tværtimod.

Det er mandag eftermiddag. Klokken nærmer sig med hastige skridt 16, da jeg træder indenfor på 
Skaglen 20. Det er her, Bofællesskabet Skaglen hører hjemme, og et fællesskab er netop, hvad der er 
tale om. Det vender vi tilbage til.
Indenfor mødes jeg af et par høje grin fra køkkenet. Herinde sidder to af bofællesskabets beboere og 
smører madpakke til i morgen, hvor arbejdet igen kalder. For selvom man er sent udviklet eller har 
downs syndrom, som de fleste af de 18 borgere i Bofællesskabet Skaglen har, så passer man sit job. 
Det kan være hos den beskyttede produktionsvirksomhed Trepas, i et aktivitetshus eller hos Hald Ege 
Miniregnskov.
”Hej, og velkommen til. Godt at se dig”.
Pædagog Michael Dam tager imod med et håndtryk som en kværn. Michael har været ansat ved bo-
fællesskabet i 10 år. 
”Vi står i hovedbygningen nu, men vi går over i huset ved siden af, for der mødes otte af beboerne hver 
dag klokken 16 til kaffe, og der skal jeg gerne være med,” smiler Michael Dam.

Sammenhold
Indenfor i huset sidder tre beboere linet op ved bordet. Det er 41-årige Louise, 32-årige Karina og Mikkel 
på 43 år. På bordet står flere kander friskbrygget kaffe, og i dagens anledning – nu hvor der dukker en 
journalist op – er der selvfølgelig også hjemmebag på bordet.
”Det er mig, der har sørget for kagen. Det er rester fra skiferien. Jeg er lige kommet hjem fra skiferie i 
dag. Jeg var i Sverige, og jeg faldt ikke en eneste gang,” fortæller Mikkel med det største og varmeste 
øre til øre-smil, jeg længe har set. 
I løbet af de næste fem minutter kommer de dryppende en efter en, resten af beboerne. Endelig er de 
her alle sammen.
”Vi bruger sammenkomsten her om eftermiddagen til at høre, om der er nogen, der har noget, vi skal 
have talt om, eller om nogen har brug for hjælp til et eller andet,” fortæller Michael Dam.
”Det er et af de faste punkter på skemaet, og netop planlagte ting og faste rutiner er noget af det, der 
er vigtigt for dem, der har downs syndrom”.

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Bofællesskabet Skaglen:

• Er for borgere over 18 år med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, 

som har behov for varig hjælp og støtte i deres dagligdag

• Her er 18 beboere. Tre af disse bor i egne lejligheder på Skaglen, ved siden 

af bofællesskabet

• Beboerne arbejder på forskellige beskyttede arbejdspladser som eksempel-

vis Hald Ege Miniregnskov og produktionsvirksomheden Trepas

• Halvdelen af de nuværende beboere har været del af bofællesskabet, lige 

siden det blev bygget
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Michael Dam når knap at færdiggøre sætningen, før Mikkel 
udbryder: ”Doven? Jeg er sgu’ ikke doven”.
Alle rundt om bordet slår en høj latter op. Også Mikkel 
selv. Sidemakkeren Louise klapper ham på skulderen og 
giver ham et kram.
Jo, de hygger sig sammen, gør de. Det mærker man ty-
deligt. Og de sætter også gerne selv ord på, hvad det er, 
der gør Bofællesskabet Skaglen til et godt sted at være.
”Vi er gode venner. Vi er glade for hinanden, og her på 
Skaglen passer vi på hinanden,” forsikrer Louise, mens 
flere rundt om bordet kvitterer med anerkendende nik.
”Og så er det bare rigtig, rigtig sjovt at drille de andre. 
Jeg driller også Michael og de andre pædagoger,” tilføjer 
Louise og sender et varmt smil henover bordet til Michael 
Dam, som svarer igen med et endnu større smil og en 
tommelfinger i vejret.

Livsglæde
Omkring halvdelen af beboerne har haft lejlighed her, si-
den bofællesskabet blev bygget i år 2000. Og planen er 
ikke, at de skal ”videre”. Lejlighederne på Skaglen er per-
manente boliger for beboerne.
”Jeg kan virkelig godt lide at bo her. Det er et dejligt om-
råde, og jeg går tit tur her omkring. Jeg har det godt her, 
så jeg vil blive her,” smiler 32-årige Karina, som gennem 
de seneste 10 år har arbejdet i Aktivitetshuset Skrivers-
vej, hvor hun blandt andet hjælper til i køkkenet. 
43-årige Mikkel har arbejdet i Hald Ege Miniregnskov de 
seneste 16 år, mens den to år yngre Louise gennem de 
seneste 21 år har arbejdet hos Kløvercaféen, som er en 
af afdelingerne under Trepas.
”Det er dejligt at være på arbejde, men det er også bare 
rigtig dejligt at komme her hjem hver dag. Hjem til min 
egen lejlighed og til mine venner her,” smiler Louise.
Mit besøg i Bofællesskabet er ved at være slut. Jeg takker 
pænt af og lister hjemad. Mit humør er steget adskillige gra-
der, og jeg beundrer Louise, Karina, Mikkel og alle de andre.
Det kan godt være, at de har brug for hjælp til nogle ting, 
men sikke en livsglæde og sikke et sammenhold. Det 
kunne man godt lære noget af.

Nu får de store  
lov at være de store
Nedgang i antallet af børn tvinger Lyngens Børnehuse i Houlkær til at handle. Det sker ved 
en omstrukturering, som lederen kalder genial.

Egentlig er der plads til 41 børn i børnehaven Hedely, men efter sommerferien er kun 17 børn indskrevet 
i institutionen i Houlkær.
Det kan man så vælge at sætte sig og tude over, eller man kan komme politikerne i forkøbet og gøre 
noget ved det. Ledelsen og forældrene i børnehaven har valgt det sidste.
Børnehaven Hedely er den ene halvdel af Lyngens Børnehuse. Den anden part er børnehaven Hobbitten, 
som ligger 600 meter fra Hedely. De to institutioner fungerer som selvstændige børnehaver, men de 
har fælles ledelse. 
”Vi er nødt til at gøre noget. Det ved vi, og det ved forældrene, som har børn i en af de to institutioner. 
Så fra den 1. august vælger vi at lave en helt ny struktur, som vi selv synes er ret genial, og som jeg 

Af Kristian Wesenberg Andersen, redaktør af Houlkær Nyt

Leder af Lyngens Børnehuse, Evan Mark, glæder sig til, at den nye struktur 
indføres. Han ser den som en mulighed frem for en begrænsning.

Louise

Mikkel

Karina

Pædagog, Michael Dam
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personligt har store forventninger til,” fortæller Evan Mark, som er daglig leder af Lyngens Børnehuse.
Helt konkret kommer der til at ske det, at man bevarer begge børnehaver. Men efter sommerferien op-
deles børnene efter alder, således at de yngste - vuggestuebørnene og de mindste børnehavebørn - skal 
være i Hobbitten, mens førskole-børnene får det sidste år i børnehaven i Hedely.
”Alle forældre kommer til at aflevere børnene i Hobbitten om morgenen, og det bliver også kun her, der 
serveres morgenmad. Efter morgenmaden går de ældste børn så fra Hobbitten til Hedely. Her vil de være 
fra klokken cirka 8.30 til 15.30, hvor de så igen går tilbage til Hobbitten, så de er klar til at blive hentet 
af mor og far,” fortæller Evan Mark.
Han tilføjer, at alle børnene får fast garderobe i Hobbitten. En garderobe, som byrådet i øvrigt har øre-
mærket 400.000 kroner til at ombygge, så den står klar til august.
”Vi har købt rygsække til de store børn, så de hver dag kan tage lidt skiftetøj, og hvad de ellers har brug 
for, med sig, når vi går over i Hedely,” siger Evan Mark.

Indbyrdes relationer
Rent praktisk nedlægges Hedely som selvstændig enhed, så alle kommende børnehavebørn fremover 
indskrives i Hobbitten, men når børnene kommer i stor-gruppe, kommer de til at bruge hovedparten af 
dagen i Hedely.
”De største børnehavebørn får et helt år for sig selv i Hedely, hvor de rent faktisk får lov at være ”de 
store”. Her kommer ikke en masse mindre børn, som de hele tiden skal passe ekstra på og tage ekstra 
hensyn til. De får hele Hedely, hvor de kan slå sig løs,” siger Evan Mark og tilføjer:
”Det giver os nogle unikke muligheder for at arbejde med de store børn på en række områder, så vi 
kan klæde dem rigtig godt på til at skulle i skole. Vi kan arbejde mere målrettet med at styrke deres 
indbyrdes relationer, ligesom vi får mere ro og plads til at arbejde med eksempelvis børnenes sprog”.

Godt modtaget
Evan Mark mener også, at det er en fordel for de mindre børn, som får mere plads at boltre sig på i 
Hobbitten.
”Selvfølgelig er der også en masse godt ved at have de store i Hobbitten, for dem kan de mindre børn 
jo lære en masse af. Men det kommer også til at give en anden ro i Hobbitten, at de største børn ikke 
er der mere. Det betyder forhåbentlig, at de næststørste kan få lov at føle, at det nu er dem, der er de 
store, og at de vokser med den opgave,” siger han.
Den daglige leder glæder sig over, at både forældre og personale har taget rigtig godt imod det nye tiltag.
”Både forældre og personale ved jo godt, at vi er nødt til at gøre noget. Det er faktuelt, at børnetallet 
falder ret markant, og det hverken kan eller skal vi sidde passivt og kigge på. Med denne løsning gør 
vi noget, som kan styrke alle børnene, og vi får et tilbud, som ikke ret mange andre vil kunne matche”.
En af de ting, der måske kan give anledning til uenigheder, er madordningen. I Hobbitten er der i dag 
forældrebetalt madordning, mens forældre til børn i Hedely hver dag smører madpakke til deres poder. 
Fremover bliver det ensrettet. Der kommer en ny afstemning om madordningen, og resultatet af den 
afstemning kommer til at gælde for begge matrikler.
Det bliver også fremover ét samlet forældreråd, der skal tage beslutninger for Hobbitten og Hedely.
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Bedste mulighed
Johnny Nør Skott er far til et barn i Hedely. Samtidig er han formand for områdebestyrelsen for børne-
haverne i område øst, hvor de to institutioner ligger. Han tror også på, at den skitserede løsning er den 
bedst mulige.
”Som udgangspunkt er jeg ked af, at Hedely nedlægges som selvstændig enhed. Det er en helt fanta-
stisk børnehave. Men jeg kan jo godt se, at børnetallet er faldende, og der er intet, der peger i retning 
af, at det ændrer sig foreløbig. Hedelys fødekæde er dagplejerne i området, men også her er der færre 
børn,” siger Johnny Nør Skott.
”Så når vi nu skal gøre noget, så er jeg tryg ved denne løsning. Vi kan stadig give vores børn et rigtig 
godt tilbud her i Houlkær, og på nogle punkter kan det ligefrem blive en styrkelse, da der nu bliver mu-
lighed for på en anden måde at tage nogle initiativer i forhold til at gøre de største børn klar til skole”.

Hverdagen ændrer sig efter 
sommerferien for børnene i de 
to Houlkær-børnehaver Hedely 
og Hobbitten. Førskole-børnene 
får deres dagligdag i Hedely, 
mens vuggestuebørnene og 
de mindre børnehavebørn skal 
være i Hobbitten. Billedet er fra 
Hedely. 
Foto: Kristian Wesenberg 
Andersen

Hobbitten bliver fremover  
hjemsted for vuggestuebørn  

og de mindre børnehavebørn. 
Kun de ældste børn skal hver 

dag traske de 600 meter til og 
fra Hedely.
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Kirkens Korshær har 
fået en fantastisk start
En genbrugsbutik har virkelig været savnet i Houlkær-området, lyder det fra kunderne. At 
butikken får så mange ting indleveret, at det kniber med at følge med, er et luksusproblem, 
siger butiksleder Elise Lind.

Da biskop Henrik Stubkjær i begyndelsen af marts klippede den røde snor og officielt åbnede Kirkens 
Korshærs genbrugsbutik i Houlkærcentret, dækkede det samtidig et stort hul. Indtil da havde en bydel 
i Viborg med langt over 10.000 indbyggere og i stadig vækst ikke haft en genbrugsbutik, endda i et 
område med flest almennyttige boliger.
Og genbrugsbutikken er blevet rigtig flot modtaget.
”Hvor er det dejligt, at I er kommet,” lyder det jævnligt fra kunderne.
Og ikke mindst vælter det ind med genbrugsting.
”Vi får rigtig mange ting foræret, så vi har ikke det mindste besvær med at fylde hylderne,” fortæller 
butiksleder Elise Lind, som ligeledes kan glæde sig over, at butikken allerede har mange stamkunder, 
som kigger ind flere gange om ugen.
Den 71-årige kvinde med bopæl i Ans er en af de 9000 frivillige i Kirkens Korshær, som er med til at 
drive mere end 250 genbrugsbutikker eller giver en hånd med i organisationens sociale arbejde i var-
mestuer, bofællesskaber og herberger landet over.

Man hjælper da 
Elise Lind er vokset op på en gård i Kølkær syd for Herning, og det er en del af hendes dna, at man da 
hjælper andre.
”Når høsten var overstået, så hjalp man med at høste færdig hos naboen.”
Efter syv år i folkeskolen med undervisning hver anden dag, som var normen på landet dengang, endte 
Elise Lind efter forskelligt arbejde på Diakonissestiftelsen i København. Som 19-årig var hun uddannet 
sundhedshjælper.
”Frem til 2000 havde jeg aldrig skrevet en ansøgning i mit liv og heller aldrig brugt en computer. Det var 
rundt til sygehuse og spørge: Kan I bruge mig.”
Det kunne man først i Vejle og derefter mange år i Aarhus på henholdsvis kommunehospitalet og 
amtssygehuset.
I 2000 blev Elise Linds omsorgsgen opskolet, så hun nu kunne kalde sig sosu-assistent. Nu var der 

Af Louis Schmidt-Lund

På disken i genbrugsbutikken 
er der gratis lekture om Kirkens 
Korshær og dens virke.

Den gamle Fakta-butik i Houlkærcentret giver 
Kirkens Korshær rigtig fine forhold til at huse 
alle slags genbrugsting. De frivillige kan således 
hurtigt finde både fikse dametasker og finurlige 
hatte på hylderne.

Der er altid travlt i "personaleafdelingen", for den nye 
genbrugsbutik i Houlkær får konstant rigtig mange gode 
sager ind, som skal gåes igennem og gøres klar til salg.

De frivillige hos Kirkens Korshær har forskellige 
kompetencer, som de får lov at bruge. Tove Linne-

mann (til venstre) har butikserfaring fra tøjbranchen.

Butiksleder Elise Lind er rigtig glad for den fine modtagelse af 
genbrugsbutikken. Den har været savnet, lyder det fra kun-
derne, hvoraf mange allerede kigger ind flere gange om ugen.
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ingen vej uden om computeren og ansøgningerne, og frem til 2005 arbejdede Elise Lind på plejecentre i 
Viborg, sluttende på Blichergården. Med et langt arbejdsliv bag sig valgte hun efterlønnen som 60-årig.

Frivillig
I 1993 flyttede Elise Lind til Ans, og efter at hun gik på efterløn, gik der ikke mange år, før hun blev 
frivillig i Kirkens Korshærs butik i Ans. Det var hun i syv år - det sidste som butiksleder, da hun i efteråret 
2016 blev spurgt, om hun ville være med til at starte en genbrugsbutik op i Houlkær.
”Vi fik heldigvis tilladelsen, og det har været rigtig spændende at være med til. Vi er et rigtig godt hold af 
frivillige, hvor man helt naturligt har fordelt sig ud på det, man gerne vil lave, hvad enten det er med tøj, 
isenkram, bøger eller møbler, Alle opgaver bliver således fint dækket ind,” siger Elise Lind.

Plads til flere
I indgangsdøren fra torvet hænger der dog et skilt, som afslører, at butikken godt kan bruge flere frivil-
lige hænder. I butikken, som chauffør og hjælper ved afhentning og udbringning af møbler samt andet 
forefaldende.
”Vi kan godt bruge flere end de 27, vi begyndte med. 40 vil være helt fint, og heldigvis kommer der af 
og til nogle dryssende, som gerne vil være med,” fortæller Elise Lind.
Det skal lige tilføjes, at selv om hun er butiksleder, så er hun lige så frivillig og ulønnet som alle andre i 
Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Og det kan godt være, at hun lige nu er ”udnævnt” butiksleder af 
ledelsen i Kirkens Korshær.
”Det foregår skam demokratisk, hvor de frivillige 
vælger butikslederen, men mit håb er da, at jeg 
kan blive længe i Houlkær-butikken,” siger Elise 
Lind.

Selv om priserne er meget fornuftige, 
behøver ingen købe katten i sækken 

hos Kirkens Korshær. Anne Dam 
Rosenbeck kan hurtigt vise til fine 
prøverum, når det gælder tøjkøb. 

Kirkens Korshær
 
Som sømandspræst i Hull i England oplevede H.P. Mollerup den anglikanske kirkes sociale 
arbejde i slumkvartererne. Det gav ham idéen til at starte noget lignende op i Danmark. 
Det skete i oktober 1912 under en aftengudstjeneste i Frihavnskirken i København. Sam-
men med 11 ligesindede blev Kirkens Korshær stiftet med det formål at hjælpe mennesker 
i nød, uanset deres baggrund og tro.
 
Kirkens Korshær var i begyndelsen tæt knyttet til Indre Mission, men fra 1929 blev Kirkens 
Korshær en landsdækkende selvstændig bevægelse inden for rammerne af den danske 
folkekirke, som også stillede korshærspræster til rådighed for arbejdet.
 
I dag driver Kirkens Korshær varmestuer over hele landet, i de store byer ligeledes bofæl-
lesskaber og herberger.
 
Det seneste regnskab viser en indtægt på 256,8 millioner kroner. Kredsarbejdet og 250 
genbrugsbutikker bidrager med 65 millioner kroner, mens tilskud, gaver og testamenteret 
arv bidrog med 36 millioner kroner. 
Der var ligeledes offentlige tilskud på 45 millioner kroner. Hele 92 procent af de samlede 
indtægter går til socialt arbejde for udsatte i samfundet.

Kirkens Korshær søger frivillige
Kirkens Korshær Genbrug i Houlkær fik en forrygende begyndelse ved åbningen den 3. marts, og det 
er gået stærkt lige siden. Vi er helt klart blevet taget godt imod i Houlkær og mærker en stor opbakning 
bag projektet, som i bund og grund har til formål at yde nødhjælp i Danmark, men også gerne skulle 
være til gavn og glæde for lokalområdet.
Vi er meget glade for, at der sker noget, at der hele tiden er kunder i forretningen, at mange vil donere 
ting og sager til os. Det stiller store krav til vore frivillige medarbejdere, som har travlt, meget travlt. 
Derfor vil vi meget gerne have flere frivillige medarbejdere. Flere hænder vil være en stor hjælp, så har 
du fire ledige timer om ugen, og vil du være med i en succeshistorie, så kom på besøg i butikken. 
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.
 
Medarbejderne i Kirkens Korshær Genbrug, Houlkær
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Ung leder i et ungt hus
Kasper Paaske er konstitueret leder i Klub Gården. Et hus – og en mand – der arbejder på 
at finde en solid identitet under nye vilkår. Men den 33-årige pædagog er godt rustet til 
opgaven.

Det er godt tre år siden, at Klub Gården flyttede fra den gamle bygning ved Fritidsgårdstien. Tidligere 
kunne 4. – 6. klasses eleverne boltre sig på store, grønne udearealer, når de fik fri fra skole. Og bag 
de gamle mure lå tætliggende lokaler fuld af gemmesteder og patina opbygget gennem mange års 
ungdommelig legesyge.
Nu ligger Gården i nye, lyse lokaler, godt smeltet ind imellem hallen og skolen. Her er adgang til sal og 
hal, der er multibane, computerrum, kreativt værksted, café og grønne områder. Men:
”der er stadigvæk lidt nostalgi forbundet med Fritidsgårdens gamle lokaler. Dengang var der liv og glade 
dage, særligt i Houlkær-ugen, der emmede af kultur og musik,” siger Kasper Paaske konstaterende. 
Det var alt sammen før hans tid. Som konstitueret leder for Gården er det nu ham, der skal være med 
til at lede fritidsklubben frem mod en ny, fælles identitet, selvom rodnettet endnu ikke har fæstnet sig 
under lokalerne på Odshøjvej. Lidt af en ilddåb for en, trods alt, endnu ung mand uden nævneværdig 
ledererfaring. 
Men ligger lederegenskaber i alder og erfaring? Eller ligger de i ildhu, ambitioner og viljen til at udvikle 
sig? Kasper Paaske håber på det sidste, for det er stoffet, han er gjort af. 
For til fulde at forstå, hvad 33-årige Kasper Paaske Hansen har med sig, må vi kende hans vej hertil. 

Kort proces
25 år gammel flyttede Kasper fra Brønderslev til Viborg i 2009. Efter en afbrudt karriere som elev på 
lærerseminariet i det nordjyske og en god portion erfaring fra arbejdet i en sfo, følte Kasper sig sikker i 
sin beslutning om fremtiden. Han begyndte på pædagogseminariet i Viborg med målet om praktik i en 
fritidsklub. 
”Det var noget, der skulle prøves. Jeg vidste fra min tid i sfo, at det var de ældre børn, jeg ville arbejde 
med.” 
Og Kasper fik det, som han ville have det.
”Jeg kom i Klub Valhalla (Nordre Skoles fritidsklub, red.), og det var perfekt fra første dag. Selv som 
studerende fik jeg lov til at være med, hvis jeg havde noget at bidrage med. Den vej igennem fik erfaring 
med skolesamarbejde og fik gode kolleger både i – og uden for huset.” 
Kasper blev den unge idrætspædagog-studerende med sans for at nå børnene gennem bevægelse og 
nærvær. Som han siger: ”Man kan altid starte med at spille noget bold, og derefter kan man udvide 
med alt det andet.”

Af Maiken Marie Dyrvig

I tiden som konstitueret leder er Kasper Paaske blevet bevidst om sine 
egne ambitioner for Gården. Her er samarbejdet med forældrene vigtigt, 
mener han. 
”Det er tit sådan i klubverdenen, at forældrekontakten går lidt fløjten. 
Børnene er blevet store, og forældrekontakt er kun noget, der opstår, 
hvis der er én, der brækker en arm. Men vi har jo et fælles projekt, der 
hedder børnenes trivsel.” Foto: Maiken Dyrvig
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Han må have klaret praktikken tilfredsstillende, for to år efter - lige op til bachelor-projektet på pæda-
gogseminariet - fik Kasper Paaske et opkald fra lederen i Valhalla. 
”Han ville høre, om jeg ville være vikar i forbindelse med en sygemelding. Han vidste godt, at jeg var i 
gang med min bachelor, men jeg kunne jo starte som løs vikar sideløbende med opgaven.” 
Dagen efter bachelor-projektet var afleveret, gik Kasper op på fuld tid. Det blev til en fastansættelse et 
halvt år senere, og så var Kasper Paaske i gang. 

Du har 16 timer
Det blev til tre år i Valhalla, inden Kaspers karriere tog en drejning. Som en del af interne rokeringer var 
han en kort overgang i Klub Vest, inden han overtog stillingen som pædagog i Klub Gården i september 
2016. Det passede ham godt. 
”Her var masser af mulighed for at bevæge sig. Og en spændende sammensætning af børn fra alle 
kulturer og lag,” forklarer han. 
Det tiltalte pædagogen, der ikke skelede til de lavpraktiske fordele i, at han selv har bopæl i Houlkær. 
Det blev dog en kort hvile på laurbærrene for Kasper Paaske. Bare to måneder efter hans opstart blev 
det annonceret, at stillingen som leder for Gården blev ledig. Også den mulighed blev lagt for hans 
fødder.
”Jeg var egentlig til møde med Dorte Høgh Møller (leder for klubområdet i Viborg Kommune, red.) om 
noget helt andet. Og så nævnte jeg tilfældigvis, at jeg tidligere havde haft lidt interesse for ledelse. Så 
spurgte hun mig, om jeg inden for 16 timer kunne beslutte mig for, om jeg ville være konstitueret leder 
her på Gården,” forklarer han.
”Jeg skulle lige sove på det, for det betød jo, at der var mange ting, jeg ikke længere kunne være med 
til. Til gengæld fik jeg lov til at sætte holdet og træffe nogle beslutninger, og det tiltalte mig. Sådan har 
jeg egentlig altid arbejdet. Jeg vil gerne have indflydelse, og det synes jeg, nu efter fire måneder på 
posten, har givet mening for mig.” 

Trivsel og forældre hænger sammen
Det er en konstitueret leders uomtvistelige lod ikke at kunne tænke langsigtet. Der er en udløbsdato. For 
Kasper Paaske er det den 30. juni. Herefter er det ude af hans hænder, om han fortsætter som pædagog 
eller som leder på Gården. Men det har ikke forhindret ham i at tænke stort. 
”Mine prioriteringer siden 1. januar har været samarbejde og trivsel. Trivsel blandt både børn og med-
arbejdere. Alle skal trives, vi skal finde vores retning og vores ståsted i alt det nye, og vi skal have 
forældrene inviteret indenfor.” 
Samarbejdet med forældrene ligger ham meget på sinde. 
”Det er tit sådan i klubverdenen, at forældrekontakten går lidt fløjten. Forældrene henter stort set ikke 
deres børn i en klub, og forældrekontakt er kun noget, der opstår, hvis der er én, der brækker en arm.” 
Det vil Kasper gerne ændre på. 
”Nu har vi inviteret til en familieaften, og så får vi en snak med forældrene om stort og småt. Vi byder 
dem indenfor, og så kan vi forhåbentlig få noget godt ud af hinanden. Vi har trods alt et fælles projekt, 
der hedder børnenes trivsel. Det må forældrene gerne vide. Det har altid været pædagogernes lod, at 

det kan være svært at måle og veje vores arbejde, for hvordan måler man tryghed og indre udvikling hos 
et barn? Men vi har fokus på det hver eneste dag,” slår han fast.

Vi skal bidrage
Også samarbejde med skole og foreninger er en stor del af Kaspers ambitioner i lederstolen. 
”Når det kommer til samarbejde med folk ude af huset, så har jeg en vis portion ydmyghed over for 
andres arbejdsvilkår. Vi skal ikke tage noget fra nogen. Vi skal bidrage. Jeg har en god selvbevidsthed 
om, hvad vi kan som klub, og hvor vi kan gøre gavn. En periode på lærerseminariet og erfaringer fra 
efterskolelivet har givet mig en god indsigt i lærerverdenen, så jeg kender til deres styrker og vilkår”.
”Samtidig er jeg mangeårig bruger af foreningslivet, så også der har jeg god erfaring. Heldigvis ligger vi 
alle så tæt heroppe i Houlkær, at det er nemt at gøre brug af hinanden. Hvis vi kan gøre hinanden bedre, 
så ender vi også med et bedre slutprodukt for børnene.”

Kaspers ambitioner er dermed sat. Trivsel hos børn og personale, forældreinddragelse og samarbejde 
med skole og foreninger. Med andre ord skal rodnettet fæstnes under klubben på Odshøjvej. 
Det er Kaspers mål – hvis han får lov at udføre dem. Nu mangler han bare at få opbygget troen på egne 
evner. 
”Jeg har altid spurgt mine kollegaer til råds, og det gør jeg stadig. Men nu giver de mig svar, som: ”Du 
kan godt selv finde ud af det. Det er dig, der bestemmer, og du skal da ikke være ligesom alle andre.”
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Der er stadigvæk lidt nostalgi forbundet med 
Fritidsgårdens gamle lokaler, siger Kasper 
Paaske nøgternt. Selv faldt han med det 
samme for Gårdens nuværende placering på 
Odshøjvej med direkte adgang til hal, sal og 
multibane. Foto: Maiken Dyrvig
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- Det går jo bedst, når  
vi er sammen om det
Klassetrivsel. Bag det ord ligger værdien i, at børn i en skoleklasse lærer bedst, når de har 
det godt med hinanden – og sig selv. Det kan være en udfordrende opgave, som de på 
Houlkærskolen tager alvorligt. Så alvorligt, at de gerne tager bidrag ind udefra.

Hvad er tillid? Eleverne fra 3.C på Houlkærskolen sidder på gulvet, samlet om ”Kammeratvæggen”. En 
tavle med deres bedste bud på, hvordan man er ”Den Gode Kammerat”. Det er nemlig overskriften på 
det forløb, som team-udviklingsholdet S.T.R.O.N.G har lavet for 3.C.
De tre pædagoger arbejder med klassen i et forløb over 10 formiddage med målet om at hjælpe eleverne 
til bedre trivsel. Sammen har de arbejdet med kammeratskab, samarbejde, fokus, selvværd og selvtillid. 
I dag mødes de for sjette gang, og dagens ord er ”tillid”.
Hvad er så det?
”Er det noget med at kunne blive gode venner igen?” forsøger en af eleverne og prøver at læse i pæda-
gogernes ansigter, om han er på rette spor.
”Det er noget med at kunne holde på hemmeligheder,” prøver en anden.
De vil gerne sige det rigtige. Denne lille flok af børn, hver med sin udgave af følsomhed, faglighed og fa-
miliebaggrund. De er, som skoleklasser ofte er, en konstellation af individer sammensat ud fra tilfældig-
heder snarere end personligheder, og de skal forsøge at finde sig selv og hinanden i et sammensurium 
af baggrunde, kulturer og varierende modenhed. 
Men de skal trives. Det giver det bedste fundament for at lære og udvikle sig trygt og rigtigt. Det er 
inspektør, lærere og pædagoger på Houlkærskolen enige om. Så må de i fællesskab få det til at lykkes 
med de midler, de har og de ressourcer, de kan tage ind.

Nå, det er tillid
Christian Vestergaard fra S.T.R.O.N.G holder et billede frem til børnene. Det viser en cirkusartist, der har 
sluppet sin trapez højt oppe i luften, men ikke bliver grebet af sin kollega. Nu styrter han mod jorden.
Tillidsbrud. Så falder tiøren hos 3.C, og der er åbnet for forståelsen.
”Tillid er at tro på hinanden, men man må ikke bryde den, for så forsvinder den for evigt,” siger én.
Nu kommer de anerkendende blikke, og pædagogerne bygger på.
”Har man tillid til hinanden, kan det bruges til noget godt. Man kan bryde grænser sammen og prøve 
ting, man ellers ikke turde,” forklarer Kasper Andersen ved tavlen.
3.C er nu klar til første øvelse, der skal understrege dagens pointe. De sættes sammen i par. Én skal 

Af Maiken Marie Dyrvig

3.C er samlet foran ”Kammeratvæggen”, som eleverne 
selv har lavet sammen med pædagogerne fra S.T.R.O.N.G. 
Her hænger deres egne bud på, hvordan man er en god 
kammerat. En påmindelse, der bliver gennemgået, inden 
dagens øvelser begynder. Foto: Maiken Dyrvig

FAKTA
• Bogstaverne i ”Strong” Står for Samarbejde, Tillid, Relationer, Organisering, 

Nærvær og Glæde

• Er et teambuilding-tilbud under klub-området til kommunale institutioner for 

børn og unge

• Består af de tre klub-pædagoger Anders Brink Thomasen, Christian Vester-

gaard og Kasper ”Zlatan” Andersen, der alle er pædagogisk og praktisk ud-

dannede inden for områder som klatring, parkour, teambuilding, coaching, 

med mere

• Forløbet sammensættes efter modtagernes behov og ønsker

• Fokus er på at lære børn og unge om samarbejde, at flytte deres grænser 

og udvikle deres sociale evner

• Tilbyder alt fra klassetrivsel og teamudvikling til klatring, rystesammen- 

aktiviteter og eventdage
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lukke øjnene, imens den anden fører ”den blinde” rundt i lokalet, trygt og sikkert forbi alle forhindringer. 
Tillidsfuldt. Det lykkes. Ingen snyder, og alle er trygge. Det er stort for dem.

Andre erfaringer
Det har ikke altid været sådan, for 3.C er som så mange en sammensat klasse med udfordringer.
”Vi er nået langt. Der er ro på i undervisningen, men i frikvartererne kan der stadig være uro,” fortæller 
Eva Klejnstrup, klasselærer i 3.C.
”Friheden kan stadig være udfordrende for dem, så vi arbejder med den indre styring. At de kan være 
den gode kammerat og skabe gode vilkår for hinanden, også når de ikke bliver mindet om det. Det har 
været en lang proces, og vi gør meget selv,” understreger hun og fremhæver yoga, meditation, massage 
og små, hyppige pauser i undervisningen som nogle af de metoder, der har givet børnene luft til hovedet 
og overskud til hinanden.
Alligevel kan det give god mening at søge ekstra hjælp til klassetrivslen, mener skoleinspektør på Houl-
kærskolen, Pernille Lilliedahl.
”Vi kunne vælge at bruge pengene på at sætte en ekstra medarbejder på i lang tid, men nu har vi valgt 
denne løsning, fordi vi tror på, at andre ressourcer og friske øjne kan bidrage til udviklingen hos både 
vores børn og vores medarbejdere,” siger hun.
”I kraft af skolereformen har vi gode muligheder for at trække andre kræfter ind. Så når klasselæreren 
spørger, om vi kan drage nytte af et tilbud som S.T.R.O.N.G, gør vi det. De kan have nogle kompetencer, 
som støtter det, vi i forvejen gør,” slår hun fast.

Strakte arme
I første øvelse viste eleverne tillid til én kammerat. Næste øvelse kræver tillid til alle. 3.C stiller sig på 
række med armene strakt foran sig.
Hver elev skal nu gå igennem rækken af udstrakte arme, og de skal kunne bevæge sig frit, fordi alle 
arme bliver løftet, når klassekammeraten går igennem. Det kræver omtanke og fokus fra hver og én. 
Storsmilende tøffer det ene barn efter det andet igennem flokken af løftede arme. Bævende tillidsfuldt 
og stilfærdigt taknemmelige. Sikken et hensyn.
”Man føler sig helt kongelig,” siger én.
”Hold øje med det, vi skal. Det går bedst, når vi er stille,” siger en anden.
Det er først i dagens fjerde tillidsøvelse, at 3.C oplever, hvad det vil sige at løfte i flok. At tillid giver et 
fællesskab, der gør eleverne stærkere sammen: En elev lægger sig fladt på gulvet, imens kammeraterne 
sammen løfter ham op i strakte arme. Så langt op, de små kroppe kan række. De kommer igennem 
øvelsen alle sammen, og igen spores en umiskendelig fornemmelse af tilbageholdt eufori. De gjorde 
det – og de turde. De prøvede noget vildt, og de blev passet på.
S.T.R.O.N.G-instruktør Anders Thomasen tager udfordringen til et nyt niveau. Den to meter høje pæda-
gog lægger sig i sin fulde længde på gulvet og bedyrer, at han har fin tillid til, at de også kan få ham op 
at svæve. Eleverne kigger til hinanden. Flere griner usikkert, men samler sig alligevel i en flok omkring 
ham. Der skal være plads til alle, for de er klar over, at de får brug for alle.
”Kom. Det går bedst, når vi alle er sammen om det,” siger en af pigerne opfordrende, og de sidste tre 
møfler sig på plads omkring udfordringen.
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Dagens første tillidsøvelse. Blind tillid. Børnene 
bliver delt op i par og skal på skift lukke øjnene 

og lade sig føre rundt i klasselokalet. 

”Man føler sig helt kongelig”. Dagens anden 
tillidsøvelse. Alle elever går på skift gennem 
rækken af udstrakte arme, der løfter sig, som 
eleven når fremad. Det ser nemt ud, men det 
kræver koncentration og omtanke. 
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Hele pakken
Klapsalverne kommer fra alle sider og runger af stolthed, overraskelse og oprigtighed, da børnene har 
fået Anders Thomasen sikkert og roligt ned på jorden igen. De gjorde det. 3.C gjorde det, fordi de var 
sammen om det.
Dagens lektie: Tillid giver trivsel. Og klassetrivsel giver det bedste fundament for indlæring.
Men for skoleinspektør Pernille Lilliedahl er det ikke hele svaret på, hvorfor et forløb som dette giver me-
ning. Et skoleliv er langt, og det handler om andet og mere end at få læring drysset ind i unge hoveder.
”Målet er, at alle klasser med tiden bliver til flokke, som har vokset sig stærke sammen. Som kender 
reglerne for godt fællesskab og kammeratskab, og som vi kan være stolte af at sende ud i virkeligheden. 
De skal ikke bare kunne klare sig. De skal kunne klare sig godt, og det har de bedst forudsætninger for, 
hvis de har hele pakken”.

AKTUELT I OMRÅDET AKTUELT I OMRÅDET

En lille seddel fra ”Kammeratkassen”. 3.C har fået en kasse, som eleverne 
løbende lægger sedler i, når de i hverdagen opdager eksempler på, at 
nogen har levet op til emnerne fra ”Kammeratvæggen”. Sedlerne bliver 
taget op og gennemgået som noget af det første om morgenen. 

At løfte i flok. Foto: Maiken Dyrvig 1…2…3… LØFT. Anders Thomasen er 
en udfordring, der kræver hele klassens 

opmærksomhed, og alle kræfter lægges i. 
To meter pædagog bliver løftet – til klassens 

egen overraskelse. Foto: Maiken Dyrvig

Natursporet Øst for  
Paradis, Houlkær  
Tapdrup kirkesti i nye 
forløb
 
Natursporet blev indviet i august 2013, men afbrudt i foråret 2015 af ejeren af Randersvej 82 med skilte 
”Privat - Adgang forbudt”. Vi har så forgæves arbejdet med både at forstå nødvendigheden af at spærre 
for de, der gerne ville gå ad sporet, at finde nye forløb og at appellere til myndighederne om at skaffe 
passende passage. Men alt forgæves.
 
Fra Houlkær Kirke til Randersvej er Natursporet uændret. Derfra går det ad Spangaardsvej, Pramhusvej, 
Nørreåstien og Stationsvej.  Det bliver så 2,1 kilometer længere, nemlig 7,4 kilometer.
 
En god rundtur på 3,1 kilometer er også fra Tapdrup Kirke ad Tørvevejen, Taphedevej og Tapdrupvej.
I løbet af kort tid vil tavlerne blive ændret og nye foldere blive trykt.

Stig Jensen



39

AKTUELT I OMRÅDETAKTUELT I OMRÅDET

Lokale bydelsmødre 
med i en ny kogebog 
”Hjertevarm mad fra 
hele verden”

Kogebogen ”Hjertevarm Mad fra hele verden” er et projekt, som er startet af journalist og forfatter Rushy Rashid.
En dag for nogle år siden havde hendes far været ved lægen og fået konstateret hjerteproblemer. Han 
fik råd og vejledning om kosten og en pæn stak opskrifter på mad, som han kunne lave, så det mad, 
han spiste, kunne blive sundere.
Problemet var bare, at det var dansk mad. Det var retter, han aldrig havde spist før, og det var retter 
med svinekød.
Rushy Rashid fik derfor inspiration til at lave en kogebog, der skulle indeholde opskrifter fra hjemlandet, 
fordi hun tænkte, at hendes far jo ikke var den eneste, der skulle spise en sundere kost.
Der gik nogle år fra idé til handling, men i april blev udgivelsen markeret ved en reception i København.
Opskrifterne er indsamlet blandt alle landets bydelsmødre og fra Viborg, nærmere bestemt Houlkær, har 
vi to bydelsmødre repræsenteret. Det er Emine Ziyanak med opskriften Kisir, der er en fin bulgursalat og 
Rajee Kumarathurai med opskriften Masala Dosai, der er pandekager fra Sri Lanka med grøntsagsfyld 
og stærk chutney.  
De deltog begge ved receptionen, hvor der blandt andet var smagsprøver på noget af den lækre mad.

Forskellige nationer
I kogebogen ”Hjertevarm mad fra hele verden” kan der hentes inspiration til hjertesund mad med ud-
gangspunkt i madtraditioner fra de lande, hvor de største minoritetsgrupper i Danmark kommer fra. 
Kogebogen tager udgangspunkt i de opskrifter, som bydelsmødre fra hele landet har bidraget med, og 
indeholder opskrifter fra primært det mellemøstlige, nordafrikanske, tyrkiske, pakistanske og somaliske 
køkken. Også det iranske, afghanske, filippinske, tamilske og danske køkken er repræsenteret i bogen. 
Alle opskrifter er gennemgået og tilrettet af mad- og ernæringsfaglige fra Hjerteforeningen, så de over-
holder de hjertesunde anbefalinger for indtag af eksempelvis grøntsager, fuldkorn, salt, sukker og fedt.

Madlavningsaftener
Kogebogen følges op af madlavningsaftener 
og er således en del af et større projekt, som 
er gennemført i et partnerskab bestående af 
Hjerteforening, Bydelsmødre og journalist og 
forfatter Rushy Rashid. ”Hjertevarm mad fra 
hele verden” er støttet af Trygfonden.

Hold øje med opslag. Rushy Rashid har lo-
vet at komme og lave mad sammen med 
de lokale bydelsmødre. Hvornår det bliver 
er endnu ikke planlagt, men sikkert først til 
efteråret.

Kogebogen kan købes på hjemmesiden 
www.bydelsmor.dk for 120,00 kr. + porto. 

Af Lotte Broder Jørgensen, bydelsmor
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En gruppe i gruppen
Det er via Bydelsmødre i Houlkær lykkedes Boligselskabernes Fællessekretariat at samle en gruppe 
kvinder med det til fælles, at man gerne vil dele viden om ”det at være kvinde i og fra forskellige kulturer, 
og kvinders rettigheder”.
Der er lagt op til, at alle spørgsmål og emner er velkomne - dog med den fælles nævner, at det er kvin-
derne, der selv bestemmer ”overskriften på dagens emne” fra gang til gang.
 
Der blev på det første møde (den 18-04-2017) taget udgangspunkt i, hvordan kvinderne i Danmark 
igennem historien er gået fra at være den hjemmegående husmor, til nu at have fået en plads på ar-
bejdsmarkedet.
Der blev diskuteret lidt omkring love og regler i forhold til at kunne være aktiv på arbejdsmarkedet, samt 
hvad man selv kan gøre for at få en praktik til at blive et ordinært arbejde. Hvordan kommer jeg videre, 
og hvem kan jeg eventuelt søge hjælp hos?
Der var også et ønske om at sætte fokus på opdragelse af de lidt større børn (teenagere)  - at få dem til 
at blive en del af den kultur, som de befinder sig i nu - og samtidig beholde de værdier, som man finder, 
der er i den kultur, som de kommer fra.
 
Der blev delt holdninger på kryds og tværs på denne rigtig hyggelige eftermiddag, der mundede ud i, at 
der blev aftalt, at der fremover skal være flere tilsvarende møder, og det næste har allerede været holdt. 
Det blev det den 2. maj, hvor emnet var:
Hvordan kan/ skal jeg tilrettelægge min hverdag, hvis jeg også skal passe et job?
 
Møderne vil fremadrettet komme til at ligge den første tirsdag i hver måned klokken 15.00 (i forlængelse 
af bydelsmødre).
Alle er velkomne - også fra andre afdelinger - og alle diskussionsemner er ligeledes velkomne.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til:
Hasna Fahoum på tlf. 52876080 eller
Hanne Lundholm på tlf. 87874550
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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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Efter generalforsamlingen i januar måned skete der hos Bydelsmødrene i Houlkær markante ændringer 
i bestyrelsen. 
Aldrig har bestyrelsen været så bred som nu. Den består af ni kvinder fra syv forskellige kulturer. Det er 
så glædeligt, at de nydanske kvinder er i overtal. 
 
Bestyrelsesposterne er fordelt på den måde, at der er dobbeltdækning på de vigtigste poster. Derved 
bliver alle de demokratiske spilleregler både indarbejdet og genopfrisket. 
Forkvinder er Diana Masud og Hasna Fahoum. 
Bodil Aagaard og Mays Albuch deler sekretærposten. 
Opgaven som kasserer varetages fortsat eksternt af Lisbeth Berg. 
Øvrige opgaver løses ad hoc., og alle er aktive. 
 
En presserende opgave for den nye bestyrelse var et uddannelsesforløb for kommende bydelsmødre. 
Dette blev hurtigt igangsat og kører i forårsmånederne med 20 deltagere på holdet. 
Det er Lotte Broder, der har påtaget sig den store opgave at tilrettelægge uddannelsesforløbet, som 
spænder fra barnepleje, rammer for teenagebørn til samfundets opbygning med ret og pligt  med mere.  
Til de fleste af kursusdagene er der indhentet eksterne fagpersoner. 
 
Generelt oplever vi i Bydelsmødrene stor interesse for vores arbejde. Det ses bl.a. ved det antal henven-
delser, vi modtager fra forskellige organisationer og foreninger, som gerne vil vide mere om Bydelsmød-
rene som organisation. Vi kommer gerne og fortæller! 
 
Det er så vigtigt for nydanskere at kunne tale og forstå dansk.  
Dette er et grundprincip for Bydelsmødrenes tirsdagscafe, som stadig eksisterer og holder åbent hver 
tirsdag eftermiddag i tidsrummet 15.00 – 17.00.  
Torsdag eftermiddag har Bydelsmødrene avislæsning i samarbejde med Viborg Boligselskab fra klokken 
14.30 til 16.00. 
Også her lægges vægt på at lære og at blive sikker i det danske sprog. Vi træner sproget ved højtlæsning 
fra dagens avis og under den efterfølgende drøftelse af dagens nyheder. 
Faktisk har vi det ret hyggeligt både tirsdag og torsdag - og alle er velkomne. 
 
Med varme forårshilsner fra Bydelsmødrene   
v/ Mays Albuch og Grethe Hald 

AKTUELT I OMRÅDET

Markante ændringer 
hos Bydelsmødrene

Den nye bestyrelse: Fra venstre bagerst: Isho Hassan, Bodil Aagaard,  
Grethe Hald, Hasna Fahoum, Diana Masud og Rajee Kumarathurai.

Forrest: Lotte Broder, Emine Ziyanak og Mays Albuch

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

TRÆLAST - BYGGECENTER - PROFFCENTER
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En hilsen fra  
Bydelsmødrene
Merhaba! Eger senin yardima ihiyacin varsa, yada konusmak icin birine ihtiyacin olursa veya sorularin 
olabilir. Danimarkada yasamin nasil? Sorularina cevap bulmak istersen gørusulelim. 
Bydelsmødre i Viborg. Sali gunu...

Har du brug for nogen at tale med, eller har du spørgsmål om at bo i Danmark eller andet, så kan du 
møde Bydelsmødre i Viborg, på tirsdage fra klokken 14.30 til 16.30.
Vi har kaffe og the på kanden.

Bydelsmødre i Viborg

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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Fællessekretariatet 
fortsætter

Den boligsociale helhedsplan for perioden 1.4.2017 – 31.3.2021 er nu endelig godkendt.
Ansøgningen har været behandlet i henholdsvis Landsbyggefonden, Boligselskabet Sct. Jørgen, Bolig-
selskabet Viborg og Bjerringbro Andelsboligforening samt de politiske udvalg: Børne- og ungdomsud-
valget, Social- og arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget - for afslutningsvist at blive godkendt 
i Viborg Byråd den 22.2.2017.
 
Det betyder, at boligselskaberne fortsætter den boligsociale indsats i afdelingerne:
Ellekonebakken, Houlkærvænget, Vestervang, Rødkærparken, Egeparken og Houlkærparken.
 
Indsatsområderne i helhedsplanen for de kommende fire år er: Tryghed og trivsel, forebyggelse og 
forældreansvar samt uddannelse og beskæftigelse.
 
Parallelt med godkendelsen af planen er kontoret for Boligselskabernes Fællessekretariat flyttet til en 
ny adresse.
Det betyder, at vi fremadrettet er at finde på Farvervej 1 C, 8800 Viborg.
 
Kontoret er placeret midt mellem boligselskaberne Viborg og Sct. Jørgen og tæt på kommunen.
Vores ”gang i områderne” bliver den samme, som vi plejer.
 
Vi glæder os til det fremadrettede arbejde på kryds og tværs.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til:
Hasna Fahoum på tlf. 52876080 eller
Hanne Lundholm på tlf. 87874550

Af Karen Zacho, leder af Boligselskabernes Fællessekretariat på Viborg-egnen.

AKTUELT I OMRÅDET
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Nyt fra Houlkærskolen
Af skoleleder Pernille Lilliedahl

Foråret er altid en dejlig, men også en hektisk tid på Houlkær-
skolen.
Folkeskolens prøver for 9. årgang starter med de skriftlige prø-
ver den 2. maj, og eleverne har sidste skoledag den 24. maj. 
Her har vi traditionen tro fællessamling og karamelkastning.
De mundtlige prøver starter den 29. maj.
De årlige obligatoriske nationale tests, som eleverne på forskel-
lige årgange deltager i, er nu afsluttet. Igen i år har eleverne 
præsteret flot, og skolen har som helhed fortsat et godt lærings-
niveau. 
Indskrivning af elever til kommende 0. årgang har fundet sted.  
Vi får igen i år tre hold. De kommende elever kommer på be-
søg på skolen et par gange inden sommerferien, hvor de skal 
have en prøveskoledag, og hvor de skal prøve at være i sfo.
Vi har i det forgangne skoleår brugt en stor del af den under-
støttende undervisning på spændende ture ud af huset. Specielt for eleverne i overbygningen har der 
været fokus på samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet for at kvalificere ele-
vernes valg til fremtidig uddannelse. Vi møder stor velvilje og åbenhed fra vores lokale erhvervsdrivende, 
der gerne vil hjælpe os med den del af reformen, der handler om den åbne skole.
Mange af jer har sikkert læst og hørt om elever med stressrelaterede sygdomme.
Der er ingen tvivl om, at vores børn og unge i dag er under et stort pres. Vi prøver fra skolens side at 
have fokus på den enkelte elevs trivsel, så vi har efter drøftelse i skolebestyrelsen besluttet, at vi med 
udgangspunkt i Folkeskolelovens § 16 b, der giver mulighed for, af pædagogiske årsager og for at styrke 
trivslen, at afkorte skoledagen til fordel for yderligere faglig støtte og ekstra personale i klassen.
Dette betyder, at elever i indskolingen stopper undervisningen klokken 13.30, hvor de ellers plejer at 
have undervisning til klokken 14.00. 
Vi får på denne måde mulighed for at omlægge en del af den understøttende undervisning. Timerne 
skal bruges til at have to voksne i form af lærere eller pædagoger i klasserne i tre lektioner om ugen. 
Hertil kommer opstart af et nyt projekt kaldet ”Mental lufter” for 1.-3. klasse efter sommerferien, hvor 
der arbejdes med mentale pauser i undervisningen og at kunne finde egen indre ro og styring uden 
hjælp fra en voksen.  Denne løsning er valgt for at optimere elevernes trivsel og læring.
Også for de større elever vil der i det kommende skoleår igen være særlig opmærksomhed på klassernes 
trivsel.

Nyt om elevplaner
I starten af maj begynder perioden med samtaler og elevplaner. Viborg kommune har besluttet, at alle 
skoler skal implementere læringsportalen ”MeeBook”.  Portalen er et planlægningsværktøj for lærerne, 
hvor undervisningsforløb kan deles med kolleger og elever. Desuden er værktøjet tænkt som et instru-
ment, hvor både lærere og elever kan reflektere over læring og læringsmål i de forskellige fag. Disse 
refleksioner danner grundlag for kommende elevplaner. 
I elevplanen er det både eleven selv og læreren, der vurderer elevens faglige niveau og fremadrettede 
indsatsområder. Alle elever i hele kommunen vurderes på samme måde. 
Vi er i år 0, og elevplansdelen er endnu ikke fuldt udviklet, men dog brugbar i forhold til orientering til 
hjemmene i foråret 2017.

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 23. juni.
Alle klasser møder kl. 8.00 – til 12.45.
Fællestime for alle klasser i Grønnegården kl. 12.00 – 12.45 med fællessang, underholdning m.m.
Sfo har åben fra kl. 12.45.

Første dag efter sommerferien er mandag d. 14. august.
1.– 9. årgang møder efter det nye skema.
Kl. 9.00 – 9.30 er der fællestime i Grønnegården.
0. årgang møder kl. 10.00.
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Nyt fra  
Houlkærskolens sfo: 
Sommeren er på vej

I Houlkær sfo er vi så småt ved at kunne mærke de kolde stunders tilbagetog. ”Hvornår må vi komme 
ind”, er blevet erstattet med: ”må vi låne en fodbold”, ”kan vi komme på kunststofbanen”, og ”er det 
nødvendigt, jeg tager jakke på?”. 
Det er i højere grad udearealerne, som trækker i denne tid, og heldigvis har vi gode muligheder for un-
derholdning. Diabolo, lagkage, basket og stikbold er i øjeblikket nogle af de populære aktiviteter. Fodbold 
er selvfølgelig også på plakaten, og hen mod sommerferien vil vi påbegynde træningen til årets ”sfo-slut-
runde i fodbold”. Vi har de sidste par år afholdt en turnering lige inden, børnene går på sommerferie, hvor 
man har mulighed for at lave et hold med kammeraterne og vælge et landshold, som man vil repræsente-
re. Det har indtil nu været en populær aktivitet, og vi arbejder i øjeblikket på muligvis at få gæster udefra 
til at deltage i turneringen, for i endnu højere grad at gøre det til en god måde at gå på sommerferie. 
Vi har i bakspejlet fået afsluttet årets udgave af ”Klub 3”. Det skal være lidt specielt, at man er blandt 
sfo´ens ældste børn, når man går i 3. klasse og derfor nærmer sig afslutningen på fire års hyggelig start 
på skolelivet. Klub 3 har blandt andet brugt Houlkærhallen som samlingspunkt – for at gøre det mere eks-
traordinært end almindelig sfo – men der har også været ture ud af huset eksempelvis i Granada-skoven. 
Efter sommerferien vil en ny årgang kunne se frem til sin tur i Klub 3.
Et nyt tiltag har også set dagens lys. I Myretuen er det såkaldte ”myre TV” blevet introduceret. Her mødes 
børnene i overgangen mellem skole og sfo for at se, hvad der foregår i sfo. Det er i høj grad børnene selv, 
der er i fokus her. De deltager i en mild form for demokratisk proces, hvor de selv er med til at sætte 

deres aftryk på ugens forløb i sfo eksempelvis ved hjælp af afstemning om diverse aktiviteter. De står 
desuden selv for at læse op og fortælle, hvad der er på sfo-menuen – ledsaget af video, slides og musik, 
som kører på projektoren. 
Elevrådet - Markedsdag
På Houlkærskolen har vi også et elevråd, der i øjeblikket er i gang med at profilere sig lidt mere end sæd-
vanligt. Når vi nærmer os de lidt mere shorts-venlige temperaturer, vil det – sammen med sfo´en – stå 
for at afvikle en markedsdag, hvor der vil blive sat forskellige boder op. På tegnebrættet er eksempelvis 
en bod, hvor man kan købe pølser og brød, end bod med nogle børn, der vil optræde lidt og en bod, hvor 
man kan købe forskellige ting – såsom et armbånd eller en halskæde. 
Der vil desuden blive mulighed for at købe sig ind på en stand, hvis man har en ide til selv at stå for afvik-
ling af en bod. Sfo´en vil blive involveret på en måde, så vi kan løfte i flok, så at sige. Tanken er at få gang 
i en markedsdag med stemning og højt humør, og jo flere vi er sammen om opgaven, jo større chance har 
vi for at få afviklet en super hyggelig dag. Nærmere info omkring denne dag vil dukke op på blandt andet 
skolens hjemmeside, når vi når lidt længere hen mod sommeren.

Mvh Houlkærskolens sfo
P.S: Husk der altid er kaffe på kanden i køkkenet ;)



Forfattere besøger  
Houlkærskolen

I efteråret var forfatteren Dennis Gade Kofod oplægsholder for 8. årgang. Han underviste eleverne på bed-
ste vis i ”skriveprocessen”. Han redegjorde for vigtigheden af et grundigt research inden selve skrivningen.
I forbindelse med selve skriveprocessen fortalte han om det at skrive sine tekster om – igen og igen – 
indtil man når det endelige resultat. Dette var, til lærernes store glæde, meget understøttende for den 
undervisning, de netop havde lavet med eleverne i dansktimerne. 

Til slut i forløbet fortalte forfatteren om sin nyligt udkomne bog ”Nancy”, som er en fantasy roman, hvor 
underjordiske troldmænd og sagnkonger beslutter sig for at tage Bornholm tilbage fra de tankeløse 
mennesker, der respektløst udpiner jorden. En bog, der efterfølgende har haft mange lånere fra skolens 
bibliotek. 

HOULKÆRSKOLEN

Af Bente Bach, bibliotekar Houlkærskolen
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Har DU lyst til at give en hjælpende hånd i den lokale 
idrætsforening, selvom du måske ikke som sådan har 
tilknytning til foreningen? 

Så er vi, i Houlkær IF, i gang med at oprette en  
FRIVILLIG-BANK.  
Det vil sige, vi samler alle kompetencer fra frivillige, som 
kunne tænke sig at give en hånd med – også meget gerne 
frivillige, som ikke nødvendigvis har tilknytning til foreningen, 
men som blot er hjælpsomme frivillige sjæle. 

Der er altid brug for mange frivillige hænder til at drive en 
idrætsforening, da der er mange opgaver – også mange som 
ikke har med en bestemt sportsgren at gøre – det kunne fx 
være: 

 Opsamling af affald på de grønne områder 

 Tømning af skraldespande  

 Pumpning af bold 

 Optælling af bolde 

 Støvsugning af klublokale 

 Pyntning af hallen i forbindelse med det årlige Nissecup stævne 

 Og mange andre opgaver – ingen opgaver / kompetencer er for små!! 

Sidder DU inde med lysten til at give en hjælpende hånd – så tag kontakt til 
Michelle fra Houlkær IF (mmfpoulsen@gmail.com) og fortæl hvad DU kan/vil 
byde ind med. 
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U6 2011-2012 Torsdage 17:00-18:00

U7 2010 Tirsdage 17:00-18:00

U8 2009 Torsdage 17:00-18:00 Søndage 11:00-12:00

U9 2008 Mandage 17:00-18:00 Onsdage 17:00-18:00

U10 2007 Torsdage 16:30-18:00

U11 2006 Mandage 17:00-18:30 Onsdage 17:00-18:30

Træningstider  
i fodbold

HOULKÆR IDRÆTSFORENING 

Houlkær IF – en sund 
forening med mange 
jern i ilden
Tirsdag den 21. marts 2017 holdt Houlkær IF den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen fandt 
sted i Houlkær Hallen og var åben for alle interesserede. Fremmødet var desværre begrænset, hvilket 
betød, at forslaget vedrørende vedtægtsændringer ikke kunne vedtages uden en ekstraordinær gene-
ralforsamling.
Derfor blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 19. april, og her blev vedtægtsændrin-
gerne  enstemmigt vedtaget.

De fremmødte til den ordinære generalforsamling kunne glæde sig over et positivt regnskab, som vidner 
om, at Houlkær IF, med fodbold som største aktivitet, er en sund forening med mange jern i ilden.
Efter Houlkær IF i sommeren 2016 blev opløst som paraplyforening, hvor fodboldafdelingen fik lov at 
beholde navnet Houlkær IF, består foreningen af følgende afdelinger:

Bestyrelsen i Houlkær IF består fortsat af:
Dorte Sigvardsen (fodbold)
Lone Skott Nør (fodbold)
Michelle Poulsen (fodbold)
som alle tre har været med i en længere periode.
På generalforsamlingen blev Anette Smidt valgt ind som suppleant for håndboldafdelingen.

Hovedafdeling
Fodbold

Underafdeling
Futsal

Underafdeling
Håndbold

herunder Åben Hal

Underafdeling
Go’ Nat Idræt
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Houlkærhallen 2.0
Med ovenstående arbejdstitel har bestyrelsen siden efteråret 2016 arbejdet med at 
adressere nogle af de praktiske udfordringer, som er opstået i kølvandet på de mange nye 
brugere af hallen.

Lad det være sagt med det samme: disse praktiske udfordringer er bestemt positive, da de er resultatet 
af, at det ud over al forventning er lykkedes at fylde hallen med aktiviteter på trods af Houlkær Ifs ”op-
løsning” fra paraplyforeningen til enstrenget fodboldklub.
Virkeligheden er nu så bare i dag, at hvor vi før groft sagt havde én kunde i butikken: Houlkær IF, så har 
vi nu mange forskellige foreninger og klubber, som bruger hallen og derfor skal dele de opbevarings- og 
redskabsrum, som hallen råder over. Alle skal også have den rette adgang til de rette lokaler på det 
rette tidspunkt, og også det er blevet en mere kompliceret størrelse i takt med, at flere foreninger med 
forskellige behov nu bruger Houlkærhallen fast.
Hallens vedtægter er tydelige i forhold til bestyrelsens fokus, når det kommer til vores lokaler og facili-
teter: ”Houlkærhallens formål er, (…) at udvikle, udbyde og understøtte efterspurgte idræts- og fritids-
tilbud i tidssvarende lokaler og med ordentlige faciliteter, (…)”.
Vi har i bestyrelsen derfor set med stor alvor på de henvendelser, som vi har fået fra flere af vore bru-
gere, hvor der efterspørges flere og bedre opbevaringsmuligheder af f.eks. bolde, spillertøj, rekvisitter, 
og vel at mærke opbevaringsmuligheder, som kan begrænses med adgang kun til de trænere og ledere, 
som skal bruge effekterne.
Det blev derfor besluttet at sætte en række projekter i gang, som giver svar på mange af de udfordrin-
ger, som vores brugere oplever.
Nogle meget synlige projekter er allerede realiseret, og har man for nylig været i hallen, så vil man 
ikke kunne undgå at bemærke, at hallens to ”endetribuner” er væk, og at der i syd nu er 6 helt nye 
selvstændige depotrum, som snart bliver taget i brug af skolen og de foreninger, som har deres faste 
aktiviteter i hallen.
I den nordlige gavl vil der også snart komme en ”glasdør” i ind til klub ”Gården”, så vi i højere grad får 
åbnet op ind til klubben til glæde for både klubbørn og personale. Hvad der ellers kommer til at ske ved 
den nordlige gavl, kan jeg ikke løfte sløret for endnu, da vi pt. arbejder med flere ideer, men jeg tør godt 
love, at vi gør meget for at få gjort de frigivende kvadratmeter til et nyt aktiv for området, på den ene 
eller anden måde.
Langs den vestlige side af hallen kommer de nye bænke, som kompensation for de nedlagte siddeplad-
ser i enderne, og bænkene får også funktion som opbevaringsrum for bolde og andre mindre effekter.
Hallens låsesystem får også en opdatering, så det i fremtiden bliver muligt at låse op og i med sin mo-
biltelefon. Det nye system skulle, udover at være mere stabilt, give brugeren en bedre og mere fleksibel 
”nøgle” til vores faciliteter.

Selskabslokalerne får også en opdatering med installation af projektor og lydsystem, så det bliver mere 
anvendeligt til møde- og kursusvirksomhed. Hjørnet ud fra og ind til selskabslokalerne og køkkenet 
bliver også gjort mere indbydende med fliser og bord/bænkesæt.
Alt i alt investerer hallen nu godt 200.000 kroner i forbedringerne og det, sammenholdt med de efter-
hånden mange års massive investeringer i bygninger og inventar, vidner om, at førnævnte passage i 
vores formålsparagraf tages meget alvorligt i hallens bestyrelse.

Sæt kryds i kalenderen!
Til slut vil jeg lige slå et slag for, at I alle får en vigtig dato i kalenderen. Houlkær Festdag 
og dermed Houlkærløbet er i år sat til torsdag den 7. september. Et egentligt program for 
dagen kommer, når vi er på den anden side af sommerferien, men på linje med sidste år vil 
ambitionen være at lave en hyggelig dag med aktiviteter for børn og voksne i Houlkær, og 
sidder der blandt Houlkær Nyts læsere en eller flere med en god idé til Houlkær Festdag, 
så tøv ikke med at kontakte Houlkærhallen: hallen@houlkaer.dk.
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Latter, legende børn og 
glade forældre
Ovenstående overskrift kendetegner meget godt det generelle billede fra ”Bold og Leg” - Åben hal for de 
0-6 årige, som finder sted på udvalgte lørdage i Houlkærhallen.
Konceptet har kørt siden september 2016 og startede med cirka 22 børn og forældre pr. gang. Her i 
2017 opleves en stigende tilgang, og der deltager nu et gennemsnit på 35 børn. De to initiativta-gere er 
Thomas Andersen og Anette Smidt, som får god hjælp fra andre frivillige. 
”Bold og Legs målsætning er at give børn i alderen 0-6 år muligheden for at benytte hallen til hygge og 
leg et par timer om måneden. Hallen skal gerne være et samlingssted, hvor børn og foræl-dre danner 
netværk, som kan skabe grobund for en videre deltagelse i det lokale foreningsliv. Det er en fælles op-
gave at sikre, at der er fritidsaktiviteter for vores børn i lokalområdet, og vi håber, at vores koncept kan 
være et skridt på vejen,” siger Anette Smidt. 
I år har ”Bold og Leg” modtaget et flot økonomisk tilskud fra Houlkærvængets genbrugsbutik samt 
Initiativgruppen Houlkær, og det har medvirket til indkøb af flere legeredskaber til målgruppen.
” Vi vil gerne sige en stor tak til Houlkærvængets genbrugsbutik og Initiativgruppen Houlkær for deres 
store opbakning til konceptet. Nu er der garanteret mange sjove stunder i hallen fremadret-tet,” siger 
Anette Smidt. 

HOULKÆRHALLEN

Hvad sker der 

i Houlkær?

Følg med på Facebooksiden 

”Os i Houlkær”  

og på hjemmesiden 

www.houlkaerportalen.dk
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Historier om Danmark 
Stort temasamarbejde mellem biblioteker og DR

59

Vi er mange, der følger DR’s stort anlagte og flotte tv-serie ”Historier om Danmark”. Det imponerende 
formidlingsprojekt løber hele 2017, dækker alle formidlingskanaler og inddrager danskerne over hele 
landet i en lang række arrangementer. Bibliotekerne sætter sammen med blandt andre netmedier som 
Litteratursiden, eReolen og Filmstriben, Danmarks Radio og Nationalmuseet fokus på vores fælles his- 
torie, som man kan få lyst til at vide endnu mere om. 
En af måderne til fordybelse er at læse historiske romaner. Når du læser, har du rig mulighed for at leve 
dig ind i fortiden og opleve den fortalt gennem de mere eller mindre fiktive karakterer. 
Maria Helleberg, der er kendt for sine mange historiske romaner, fortæller i et interview til DR, hvordan 
hun mener, at den historiske roman kan gøre os klogere på os selv. Helleberg mener blandt andet, at 
den historiske roman ikke bare kan være med til at nedbryde fordomme om fortiden, men også give os 
mulighed for at forstå vores samtid bedre.

Historisk læseklub i lænestolen
I DR Klassikerklubben sættes fokus i 2017 på den historiske roman. Klassikerklubben kan findes både 
på dr.dk og på litteratursiden.dk, som redigeres af de danske folkebiblioteker i fællesskab. 
Her kan man hjemme i sin egen lænestol læse sammen med andre og deltage i debatten om månedens 
bog. Frem til sommerferien læses der hver måned en historisk roman, der foregår før reformationen, og 
efter sommerferien læses tre historiske romaner, der foregår i tiden efter reformationen. 
Klassikerklubben er en del af DR’s Kulturklubber på dr.dk - her kan du tilmelde dig Klassikerklubbens ny-
hedsbrev og få direkte besked om kommende bøger til debat, interviews med forfattere og meget andet. 
Læs med fra maj, hvor månedens bog er Martins Jensens: Soldaterhoren.
Endnu mere inspiration og fordybelse på Litteratursiden.dk
På Litteratursiden præsenteres temaet Slægtens historier, som koncentrerer sig om historiske slægts-
romaner, hvis handling udspiller sig i perioden fra forhistorisk tid og op til renæssancen i begyndelsen 
af 1500-tallet og dermed følger samme periode som forårssæsonen af tv-serien Historier om Danmark.
En af de helt nye historiske romaner, som kan anbefales, er Morten Ramslands ”Æg”. Romanen fortæller 
historien om en fattig bondefamilie, der kommer i besiddelse af et magisk æg af guld. Ægget følger 
familien op gennem generationerne fra middelalder og til vor tid – og kæder fortid og nutid sammen.  
Få mange flere ideer og inspiration til læsning af historiske romaner på litteratursiden.dk, hvor man også 
kan finde litteraturlister om romaner, der foregår i specifikke perioder: vikingetiden, middelalderen og 
renæssancen.

God læselyst! 
Hilsen os på Houlkær Bibiotek

HOULKÆR BIBLIOTEK

Strikkeklub på biblioteket – det 
er hyggeligt at strikke sammen
Interessen for at strikke er stor i disse år, og biblioteket har haft fuldstændigt udsolgt til de 
fire strikkearrangementer med instruktør, der har være holdt i foråret. 
Mange har givet udtryk for, at det er dejligt at mødes med andre med samme interesse, 
og det er derfor blevet besluttet, at biblioteket frem til 1. juli stiller mødelokalet til rådighed 
om mandagen klokken 14 – 16 for dem, der gerne vil strikke sammen og hjælpe hinanden 
med vanskelige opskrifter og få en hyggelig snak.
Man er velkommen til at tage kaffe og kage med 

Houlkær Bibliotek

Sommerlukning på biblioteket
Lokalbiblioteket er som sædvanligt ubemandet i hele juli måned. Et par gange om ugen 
kommer der personale, som rydder op og sørger for, at reserverede materialer kommer på 
afhentningshylderne, men ellers vil der ikke være betjening. 
Hovedbiblioteket vil naturligvis være åbent som normalt hele sommeren, og man kan også 
altid ringe og få hjælp med at få reserveret materialer eller andet, hvis der er behov for det.
Som sædvanligt vil biblioteket ikke kunne benyttes i en uge i juli på grund af vedligehol-
delse. Gulvene skal olieres og have tid til at tørre, så man vil i den uge heller ikke kunne 
benytte Åbent bibliotek. Det er endnu ikke blevet besluttet, hvilken uge det bliver, men hold 
øje med opslag eller spørg personalet.

Vi ønsker alle en god sommer!
Houlkær Bibliotek
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SÆRGUDSTJENESTER
Open Air
Onsdag den 7. juni kl. 17.00 i ”Gryden”
Kirken afslutter sæsonens børnearrangementer med en 
lille forsommergudstjeneste for hele familien i ”Gryden”, 
amfibiescenen bag ved kirkens sognelokaler. Efter guds-
tjenesten vil De grønne Pigespejdere byde på grillmad til 
alle. Skulle vejret mod al forventning ikke arte sig, så vi 
kan være ude i det fri, rykker vi inden for i kirkens kæl-
derlokaler. Vi glæder os til at se jer!
Prisen for maden er 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.

Pinsefejring i Houlkær Kirke
Pinsedag på mange sprog
Pinsedag, søndag den 4. juni, vil højmessen kl. 10.30 
genlyde på flere sprog. Den dag, da Guds ånd steg ned 
og optændte disciplene i Jerusalem, så de kunne prædi-
ke evangeliet på alle tungemål, vil mennesker fra Houl-
kær Sogn læse beretningen på deres modersmål. På den 
måde vil vi lade vores pinseunder lyde som et tegn på 
fællesskabet her hos os, hvor vi er samlet med mange 
baggrunde og oprindelser.

Asmild Kirke på besøg 2. pinsedag
I anledning af Houlkær Kirkes 25 års jubilæum og adskillelsen fra Asmild Sogn har vi inviteret Asmild 
Kirke til fælles gudstjeneste anden pinsedag, den 5. juni kl. 10.30. Her vil vi sammen markere vores 
fælles fortid som ét sogn med én kirke og vores fordragelige ”skilsmisse”, som jo resulterede i Houlkær 
Sogn og den nye kirke. Sognepræst Kristine Jersin, Houlkær, prædiker. Efter gudstjenesten er Houlkær 
Kirke vært ved en lille frokost i Houlkær Kirkes sognelokaler. Her vil tidligere sognepræst i Asmild, Gunnar 
Hansen, fortælle os lidt om forholdene i Asmild og Houlkær i tiden omkring adskillelsen.

Spaghettigudstjeneste
Den nye sæson begynder onsdag d. 6. september kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt for børn i før-skole-alderen og 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.

HOULKÆR KIRKE

KONCERTER
Koncert med Viborg Concert Band og Viborg 
Kammerkor. Tirsdag den 23. maj kl. 19.30
Orkesteret og koret er gået sammen om at lave denne 
koncert. Her vil de både optræde sammen og hver for sig 
med et festligt program præget af forårsstemning og godt 
humør. Viborg Kammerkor vil synge et nordisk program 
med musik af bl.a. Peterson-Berger og Svend S. Schultz. 
Viborg Concert Band har flere ting i støbeskeen bl.a. Bachs kendte ”Jesus bleibet meine Freude”. Sammen 
vil de opføre de to værker ”Fangekoret” fra Verdis opera Nabucco og John Williams ”Dry Your Tears, Africa”.  
Dirigenter er Trine Jensen-Gadegaard og Maja Simonsen. Fri entré.

Sommerkoncert med musicalopførelse
Lørdag den 17. juni kl. 15.00
Kirkens og skolens kor er igen i år gået sammen om at 
lave en festlig koncert. Til koncerten opføres en musical: 
”Noah” med musik af Hans Holm. Derudover er der kor-
sang og fællessang. Korene, der deltager, er kirkens spi-
rekor (3. klasse) skolens børnekor (4.-6. klasse), kirkens 
pigekor (7.klasse -3.g) og kirkens voksenkor. Korledere 
er Lisbeth Nyhus Janssen og Maja Simonsen. Det bliver 
en festlig og sommerlig koncert, og alle er velkomne. En-
tré 10 kr. Menighedsrådet giver kaffe/saftevand og kage efter koncerten.

Klaverkoncert
Søndag den 20. august kl. 19.30
Kom og hør kirkens smukke flygel, når den kendte dansk- 
amerikanske pianist Torsten Juul-Borre spiller et godt 
sammensat soloprogram. Programmet består af musik af 
Chopins 24 præludier samt præludier af Shostakovich og 
Rachmaninoff.  Til slut spiller han det berømte stykke Jeux 
d’eau af Ravel. Entré 50 kr.
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Orkesterkoncert: ”Derfra min verden går”
Lørdag d. 30. september kl. 15.00
Houlkær Kirke og Klassisk i Viborg præsenterer i samar-
bejde med Klassiske Dage, Holstebro:
Cellist og prismodtager, Andreas Brantelid som solist i 
Tchaikovskis charmerende og elskede ”Rokoko-Variato-
ner”. Desuden fejrer strygerorkesteret DUEN, det dan-
ske landshold for unge strygere under ledelse af Morten 
Ryelund, 200-året for N. W. Gade med hans ”Noveletter” 
samt værker af Poul Schierbeck og Carl Nielsen.
Velkommen til en virkelig flot koncert med nogle af landets bedste musikere!
Entré: 100 kr. /unge under 25 år 50 kr.

ANDET
Dåbsklud
Hen over foråret har et nyt initiativ spredt sig som en steppebrand gennem de danske sogne - vi strikker 
dåbsklude! En kollega har lavet foreløbig 13 mønstre til små bomuldsklude med kristne symboler.  Tanken 
er, at familien får kluden med hjem efter dåben som et minde om dagen.
Vi har valgt at strikke i økologisk bomuld. Det gør, at man uden skrupler kan lade barnet bruge den til 
sutte- eller nusseklud. Kludene er strikket af en gruppe frivillige, og det giver endnu et perspektiv til 
gaven, da det understreger, at dåben er optagelsen i et fællesskab, der ikke kun er engang, men også 
findes i kirken allerede nu.

Indskrivning til konfirmation
Konfirmationerne 2018:
A-klassen konfirmeres Kr. Himmelfartsdag den 10. maj 
af Lotte Martin Jensen. B- og C-klasserne konfirmeres 
lørdag den 12. maj af Kristine Jersin. 
Indskrivning til konfirmationsforberedelse er for b-klas-
sens og c-klassens vedkommende søndag d. 20. august 
kl. 10.30 til gudstjeneste og efterfølgende frokost og ori-
entering i sognesalen. Her vil blive udleveret undervisningsplan for forløbet frem til konfirmationen, og 
der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Det er en forudsætning for konfirmation, at man har deltaget i undervisningen, men også unge, der ikke 
ønsker konfirmation, er velkomne til at deltage i undervisningen. Jeg glæder mig til at hilse på alle jer 
nye konfirmander og jeres forældre!
- Kristine Jersin

HOULKÆR KIRKE

Konfirmandindskrivning 7.a:
Søndag den 17. september holdes der indskrivning for 7 a - altså jer, der går i 6 a nu. Det er lidt senere 
end de andre, fordi jeg lige skal nå tilbage fra den orlov, der er omtalt andetsteds - men fortvivl ikke - I 
skal nok nå at få alle jeres timer.  Jeg håber, at så mange konfirmandfamilier som muligt har lyst til og 
mulighed for at deltage i gudstjenesten og det lille indskrivningsmøde bagefter.
- Lotte Martin Jensen

Studieorlov
I anledning af 500 året for reformationen er der udgivet et lille skrift, der hedder “Fra konflikt til fælles-
skab”. Det er blevet til som en samtale mellem katolikker og lutheranere ud fra et fælles ønske om at 
tage udgangspunkt i nutiden, i stedet for at holde fast i fortidens skyttegrave. Læsningen af dokumentet 
inspirerede mig til at lave udkastet til et projekt, der handler om, hvordan kirkegængere i de forskellige 
kirker ser på nadver og præsteembedet i dag.
Jeg har været så heldig at få orlov til at gennemføre projektet - og I har været så heldige, at stiftet har 
udnævnt Edith Mark til at passe mit embede imens. Mange vil kende Edith både fra byen og fra hendes 
praktik sidste efterår, hvor hun bl.a. prædikede her hos os.
Orloven løber juni, juli og august, og jeg glæder mig allerede til at komme tilbage og fortælle om, hvad 
jeg har fundet ud af.
- Lotte Martin Jensen

Søndagsfrokost
Søndage efter højmessen den 5. juni, 18. juni og 6. august. Hyggeligt samvær over en enkel frokost. 
Pris for mad er kr. 10. Ingen tilmelding.

Babysalmesang
Når man synger for og med sit barn, formidles følelser af 
nærvær, ømhed og glæde på bedste vis. Disse følelser er 
et væsentligt grundlag for et barns udvikling, og er i det 
hele taget livsnødvendigt for ethvert menneske at opleve 
uanset alder.
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder 
og deres voksne. De ca. 40 minutter går med sange, og 
salmer. Vi synger, danser og bevæger os til salmer, da bevægelse som regel skaber glæde i kroppen 
og giv energi og livslyst. Vi ser på sæbebobler og gynger i tæppe m. m., så børnenes sanser bliver 
stimuleret på mange forskellige måder. Efterfølgende er der kaffe og brød til dem, der har tid og lyst. 
Microovn 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.
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Kælderhygge
Er et åbent fællesskab af børnefamilier. Vi mødes ca. den 3. tirsdag i måneden i kirkens kælder fra kl. 
17.00 til kl. 18.30. Vi begynder med sang, leg og dans, hører små historier/bibelhistorier, måske ser vi 
dukketeater og som regel er der også tid til at være lidt kreative. Vi synger godnat sang inden vi spiser, 
så man kan liste af, når man bliver træt. Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn at deltage. Vi 
mødes tirsdag d. 22.8, tirsdag d. 19.9 og tirsdag d.24.10. Tilmelding til Hanne Flyvholm senest dagen 
før kl. 13.00 – gerne sms til 42834027 eller mail til hannehoulkaerkirke.dk.

Musikalsk legestue
Finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.45 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 der imellem) 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.

Sang og bevægelse for store og små
Finder sted i caféen på Kildehaven tirsdage kl. 9.45 til 10.30 i lige uger, dog ikke i skolernes ferier. Vi 
synger både nye og gamle sange og salmer for og med hinanden, lytter til musik, blæser bobler, rasler 
med æg, danser og, hvad vi ellers kan finde på. Det er en måde at bringe den yngste og den ældste 
generation (og dem der imellem) sammen på en fornøjelig måde. Det koster ikke noget at deltage, så er 
du dagplejer eller hjemmegående er du meget velkommen til blot at møde op, der er plads til flere. Hvis 
du vil høre nærmere først, kontakt sognemedhjælper Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller hanne@
houlkaerkirke.dk.

Åben Familie
Åben Familie er et fællesskab af mennesker, som har lyst til at mødes over et måltid mad og få en god 
snak med deres bordfæller. Efter maden er der en eller anden form for underholdning. Det kan være 
sang og musik, oplæsning, quiz, billeder fra den store verden eller noget helt andet, som du måske selv 
foreslår. Vi slutter med kaffe og med at høre den følgende søndags prædiketekst.
Vi hjælpes ad med både de praktiske opgaver som indkøb, madlavning, opvask og underholdningen.
Åben Familie er for alle uanset alder, men den har hen over årene udviklet sig til mest af 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.
Der arrangerer fælles kørsel for de, der er gangbesværede. Har du spørgsmål angående Åben Familie 
eller brug for transport, er du meget velkommen til at kontakte Hanne Flyvholm på 42 83 40 27 eller 
hanne@houlkaerkirke.dk.

HOULKÆR KIRKE

Studiekreds
Torsdag d. 7. september kl. 9.30 i sognelokalerne
Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden. I dette efterår læser vi Lars Sandbechs bog ”Afsked 
med almagten”. Hvert møde indledes med et oplæg på baggrund af teksten. Det er ikke en forudsæt-
ning, at du har nået at læse derhjemme. Du er også meget velkommen til bare at møde op og tage del i 
debatten ved møderne!

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 Maja Simonsen
Træffes efter aftale
tlf. 21 80 87 73 · organist@houlkaerkirke.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

www.houlkaerkirke.dk
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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

HOULKÆR KIRKE

14. maj – 4. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

21. maj – 5. s. e. påske
kl. 10.30 Lotte Martin Jensen

25. maj – Kristi himmelfart
kl. 10.30 Kristine Jersin

28. maj – 6. s. e. påske
kl. 10.30 Kristine Jersin

4. juni – pinsedag
kl. 10.30 Kristine Jersin

5. juni – 2. pinsedag
kl. 10.30 Kristine Jersin

7. juni – open air
kl. 17.00 Kristine Jersin

11. juni – trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

18. juni – 1. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

25. juni – 2. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Edith Mark

2. juli – 3. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

9. juli – 4 s. e. trinitatis
kl. 10.30 Edith Mark

16. juli – 5. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Edith Mark

23. juli – 6. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Edith Mark

30. juli – 7. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Edith Mark

6. august – 8. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

13. august – 9. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

20. august – 10. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

27. august – 11. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Edith Mark

3. september – 12. s. e. trinitatis
kl. 10.30 Kristine Jersin

Gudstjenester
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Det sker …
20/5 kl. 9-11 Åben hal for 0-6 årige Houlkærhallen

23/5 kl. 19.30 Koncert med Viborg Concert Band og Viborg Kammerkor Houlkær Kirke

7/6 kl. 17.00 Open Air-gudstjeneste i ”Gryden” Houlkær Kirke

17/6 kl. 15.00 Sommerkoncert med musical Houlkær Kirke

23/6 Sidste skoledag Houlkærskolen

14/8 Første skoledag Houlkærskolen

20/8 kl. 19.30 Sommerlig klaverkoncert med Torsten Juul-Borre Houlkær Kirke

Alle mandage 
kl. 14-16 frem 
til 1/7

Strikkeklub Houlkær Bibliotek

20/8 kl. 19.30 Klaverkoncert Houlkær Kirke

3/9 Bagagerumsmarked Houlkærhallen

7/9 Houlkærløbet og Houlkær Festdag Houlkærhallen

8/9 Kulturfest Houlkærhallen


