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kærportalen. Men vi er også afhængige af, at andre bidrager, og vi anbefaler, at 
grundejerforeningerne bidrager med mindst 10 kr. pr. medlem plus omdeling.

Stig Jensen, kasserer i Initiativgruppen Houlkær

Houlkær Nyt modtager støtte fra nedenstående:
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SFO-leder ny i redaktionen
Agnes Hahn træder ind i stedet for Erik Smidt

Som den opmærksomme læser måske vil 
kunne huske, tog Houlkær Nyt i forrige 
nummer afsked med lærer Erik Smidt, der 
igennem mere end 15 år har været Houl-
kærskolens faste repræsentant i Houlkær 
Nyt-redaktionen.
Af artiklen fremgik det samtidig, at skole-
inspektør Ole Birch ikke umiddelbart havde 
haft held til at finde en arvtager for Erik 
Smidt, men den konstatering fik - heldigvis 
- ikke lov til at hænge ret længe i luften.
Kort tid efter, at novembernummeret af 
Houlkær Nyt var blevet delt rundt i lokal-
området, stillede SFO-leder Agnes Hahn på 
inspektørens kontor og tilbød – helt frivil-
ligt – at påtage sig opgaven.
- Jeg tror, det kan blive en spændende 
udfordring – og går i hvert fald åben og 
interesseret ind til arbejdet, lyder det entu-
siastisk fra det nye redaktionsmedlem.

Velkendt ansigt
Efter omkring 15 års ansættelse i Houl-
kærskolens SFO er 52-årige Agnes Hahn 
utvivlsomt i forvejen velkendt af mange i 
lokalområdet.
Da hun i 1998 blev ansat som medarbej-
der i skolefritidsordningen, var det specielt 
med henblik på, at hun skulle tage sig af de 
ældste SFO-børn i ”Klatten”. 
Efterfølgende har Agnes Hahn i perioder 
arbejdet i både ”Myretuen” og ”Kerne-
huset”, indtil hun for et par år siden blev 
ansat som SFO-leder – med overordnet 
ansvar for samtlige 17 ansatte og alle cirka 
250 børn i Houlkærskolens SFO.

I fritiden er Agnes Hahn, som hun selv 
udtrykker dét, et udpræget familiemenne-
ske, der for et par år siden blev mormor for 
første gang.
- Det fylder temmelig meget, indrømmer 
hun.
- Men jeg går f. eks. også lidt i motions-
center, føjer det nye medlem af Houlkær 
Nyt-redaktionen til.

En unik skole
Agnes Hahn lægger på ingen måde skjul 
på, at hun betragter SFO’en som en vigtig 
del af det lokale skolemiljø, og at hun gerne 
via Houlkær Nyt vil gøre sit til, at SFOen i 
endnu højere grad ”bliver set og hørt”.
Samtidig håber hun dog også at kunne 
fungere som forbindelsesled til Houlkær-
skolen i bredere forstand, og dét kan ifølge 
Agnes Hahn udmærket lade sig gøre, selv 
om der står SFO-pædagog - og ikke lærer 
– på visitkortet.
- Det er jo netop noget af det unikke ved 
Houlkærskolen: at vi igennem årene har 
formået at opbygge et samarbejde, så vi 
i det daglige ikke tænker så meget i fag-
grænser men mere i, hvordan vi bedst 
udnytter hinandens ressourcer, fremhæver 
hun.
Hvorom alting er, skal Agnes Hahn være 
rigtig velkommen i Houlkær Nyt-redakti-
onen.
Forhåbentlig får hun ikke grund til at for-
tryde, at hun sådan helt frivilligt har meldt 
sig ”under fanerne”….
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Til Houlkærs organisationer, grundejer- og alle andre foreninger, små som store, 
institutioner og virksomheder – kort sagt alle, der har interesse i at bevare og udvikle 

et godt område:

Mød op til 
repræsentantskabsmøde i
Initiativgruppen Houlkær

Onsdag den 27. februar kl. 19.00 på Houlkærskolen
Få indflydelse på dit lokalområde!

Ved mødet vil initiativprisen Houlkær 2013 blive uddelt.
Repræsentantskabmødet afholdes iflg. § 8 i foreningens vedtægter med flg. dagsorden:
 Valg af dirigent
 Bestyrelsens beretning for årets virksomhed
 Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2012 til godkendelse
 Budget for år 2013
 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 Valg af revisor samt revisorsuppleant
 Indkomne forslag
 Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsendes skriftligt og være forman-
den i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. Afstemning sker ved simpel 
flerstemmighed. Hvert medlem har 2 stemmer. Stemmerne kan kun komme til udtryk ved 
fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Formand for bestyrelsen
Carsten Marcussen, Hedelyngen 77

I forbindelse med repræsentantskabsmødet vil der være et indlæg om indretningen af 
den nye fritidsklub, der bliver opført i forbindelse med Houlkærhallen, med forventet 
ibrugtagning efter sommerferien 2013.
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Et naturspor fra 
Houlkær til Tapdrup

5,3 km lang ”trampesti” ser ud til at blive et af de første, synlige resultater 
af ”Øst for Paradis”-projekt

Hvis det ellers går, som Initiativgruppen 
Houlkær håber, bliver der formentlig inden 
alt for længe mulighed for at vandre fra 
Houlkær Kirke til Tapdrup Kirke ad en 5,3 
kilometer lang, såkaldt ”trampesti”.
Stiforløbet ligger stort set fast – og de 
første godt 16.000 kroner til afmærkning 
af stien er allerede ”hjemme”.
Den sidste halvdel af beløbet til afmærk-
ningen har Initiativgruppen Houlkær 
begrundet forventning om at få i hus i 
løbet af foråret.
Dermed tyder meget på, at ”trampestien” 
til Tapdrup bliver det første synlige resul-
tat af det ambitiøse ”Naturområde Øst for 
Paradis”-projekt, som siden november 2011 
har manifesteret sig i to workshops, et bor-
germøde, 270 konkrete ideer, en hvidbog 
– og senest: en decideret borgerplan. 
Hele formålet med arbejdet har – overord-
net set – været at binde Houlkær, Over-
lund, Bruunshaab og Tapdrup sammen til 
et mere sammenhængende naturområde.
På den baggrund vil der naturligvis også 
ligge en god portion symbolik i, hvis pro-
jektet – som noget af det første – ender 
med at resultere i en sti, som passende 
kunne få navnet ”Natursporet Øst for Para-
dis”, påpeger Stig Jensen, som har været 
Initiativgruppen Houlkærs faste ”indpisker” 
gennem hele ”Øst for Paradis-processen”.
- Som det tegner sig nu, er trampestien 
til Tapdrup nok dét konkrete projekt, der 

ligger først for.
- Hvad de øvrige projekter og ideer angår, 
er det for nærværende lidt sværere at sige, 
hvad der konkret kommer til at ske, noterer 
han.

Ideerne er der – pengene mangler
Firkantet sagt er situationen, at det indtil 
videre skorter på pengene til at føre de 
mange gode ideer og visioner i ”Øst for 
Paradis”-borgerplanen ud i livet.
Det gælder således – i udtalt grad – for 
planerne om at etablere en række nye 
aktivitets- og udfoldelsestilbud i Granada-
skoven. 
- Før vi kan komme ret meget videre med 
dét projekt, er vi nødt til at vide lidt mere 
om vore økonomiske muligheder, og derfor 
koncentrerer vi os også i første omgang om 
at få tilvejebragt et kvalificeret ansøgnings-
grundlag.
- Målet er, at vi gerne inden 1. marts skulle 
have sendt en ansøgning af sted om støtte 
via tipsmidlerne, forklarer Stig Jensen.

Grønt partnerskab i sin vorden
Sideløbende med at Initiativgruppen Houl-
kær, kommunen og de forskellige andre Øst 
for Paradis-partnere arbejder på at opnå 
støtte via tipsmidlerne (læs: Friluftsrådet), 
er der også bestræbelser i gang på andre 
fronter.
Så sent som 5. februar var en række af de 
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involverede parter således samlet til møde 
med henblik på at få etableret et såkaldt 
”Grønt Partnerskab” i lokalområdet.
Ideen er at få etableret et mere permanent 
samarbejdsorgan, som i de kommende år 
kan videreføre arbejdet med at føre ”Øst for 
Paradis”-visionerne ud i livet.
Samarbejdet skal efter planen bl.a. omfatte 
en række af de lokale skoler og institu-
tioner: Medieskolerne, Viborg Gymnasium 
& HF, Houlkærskolen, Overlund Skole og 
Møllehøjskolen i Bruunshaab, og til dét 
formål satser parterne – bistået af kom-

munens natur- og vandafdeling – i første 
omgang på at kunne tilvejebringe et 
budget på 400.000 kroner fordelt over tre 
årig-periode.

Læs i øvrigt nærmere om forløbet af det 
seneste borgermøde vedr. ”Øst for Paradis”-
projektet på www.houlkaerportalen.dk  I 
forlængelse af artiklen om borgermøder 
optræder der også et link til den færdige 
borgerplan for ”Naturområde Øst for Para-
dis”.

Det skorter ikke på ideer til, hvordan Granada-skoven kan blive mere spændende at færdes 
i for både store og små. Det fik mødedeltagerne et klart indtryk af, da vicevært i Boligsel-
skabet Viborg, Anja Kristensen, på borgermødet i november orienterede nærmere om frem-
tidsplanerne for området. Men uden økonomisk støtte fra eksempelvis Friluftsrådet bliver 
de mange gode ideer næppe til virkelighed. 
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Kun en måneds tid fra 
første spadestik

Ny fritidsgård i Houlkær skal gerne stå klar efter sommerferien

Der er blevet snakket meget om den fore-
stående ”sammensmeltning” af hal og fri-
tidsklub i Houlkær – men nu er det lige før, 
ordene bliver omsat til handling.
Netop i disse dage sidder et antal – på 
forhånd udvalgte - håndværksmestre og 
regner på, hvad det vil koste at opføre den 
nye fritidsgård i forlængelse af Houlkær 
Hallen.
Licitationsresultatet forventes at ligge klar, 
så politikerne i kommunens børne- og ung-
domsudvalg kan nå at tage stilling til dét 
på udvalgsmødet i slutningen af februar.
Håbet er naturligvis, at prisen – i hvert fald 
så nogenlunde - holder sig inden for det 
budgetterede, og er dét tilfældet, skulle 
selve byggeriet gerne kunne gå i gang i 
løbet af marts, således at den nye fritids-
gård kan stå klar til brug efter sommerfe-
rien.
Tegningerne til projektet er blevet til hos 
det lokale arkitektfirma Gunner Kristen-
sen Aps. på Skaldehøjvej, og som Gunner 

Kristensen populært udtrykker dét, er der 
i realiteten tale om ”to firkantede kasser, 
som bliver bygget til i nordenden af den 
eksisterende Houlkær-hal”.
I den ene ”kasse” kommer der til at ligge en 
cirka 200 kvadratmeter stor multihal, som 
hallens øvrige brugere også i et vist omfang 
kan se frem til at få glæde af.
I den anden ”kasse” bliver der blandt andet 
indrettet et stort, højloftet musiklokale – og 
i den del af den eksisterende hal, der hidtil 
har fungeret som klublokale for Houlkær 
IF, får den lokale ungdom fremover mulig-
hed for at slappe i et hyggeligt cafémiljø.
- Udfordringen i forbindelse med projektet 
har i høj grad været at få gammelt og nyt 
til at hænge naturligt sammen, men som 
byggeriet tegner sig nu, tror jeg, det kan 
komme til at fungere rigtig godt.
- Der bliver nogle gode, rummelige loka-
ler for de unge at boltre sig i, og i midten 
kommer der til at ligge en atriumlignende 
gård, hvor der virkelig kan skabes et intimt 

Sådan omtrent kommer Houlkær Hallen og den nye Fritidsgård i fremtiden til at tage sig 
ud – set fra Houlkærskolen. Skitse: Arkitektfirmaet Gunner Kristensen Aps.
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udendørs miljø i sommerhalvåret, forudser 
Gunner Kristensen.
I forbindelse med Initiativgruppen Houl-
kærs repræsentantskabmøde onsdag 27. 
februar bliver der (som annonceret andet 
steds i dette nummer af Houlkær Nyt) 
mulighed for at høre mere om byggepla-
nerne – og om den forestående flytning af 
Fritidsgården.
Den nuværende Fritidsgård ved Fristrup-
højvej var det længe planen, at kommunen 

ville forsøge at afhænde  til Boligselskabet 
Viborg, men nu har kommunen i stedet 
bestemt sig for at udstykke byggegrunde 
i området.
Ifølge den reviderede lokalplan, som kom-
munens tekniske udvalg for nylig beslut-
tede at sende i offentlig høring, kan der i 
alt bygges op til 25 boliger på den 33.000 
kvadratmeter store grund mellem Fristrup-
højvej og Skaldehøjvej. 

Et byggeri i arkitektens ”baghave”
Håndværkerne kan lige så godt indstille sig 
på dét: Deres arbejde vil blive fulgt tæt, når 
de inden længe går i gang med opførel-
sen af den nye ”Fritidsgård” ved Houlkær 
Hallen.
- Byggepladsen ligger jo praktisk talt lige ”i 
min baghave”, og jeg kommer tit forbi, når 
jeg er ude at lufte hund. 
- Det er lige før, der bliver tale om en daglig 
besigtigelse, konstaterer Gunner Kristensen 
med et humoristisk glimt i øjet. 
Med en faglig baggrund som bygningskon-
struktør og byggeøkonom har han siden 
1999 drevet arkitektvirksomhed i Houlkær-
området. Først som et lille enmands-firma 
med base på Vesterheden. Gennem de 
seneste fem år under lidt større forhold – 
med firmaadresse i en nyopført – og selv-
tegnet - villa på Skaldehøjvej.
- Her var der mulighed for, at firmaet 
kunne vokse sig lidt større - samtidig med 
at vi så også fik demonstreret lidt af, hvad 
vi formår inden for parcelhusbyggeri, for-
klarer Gunner Kristensen.

Tre på tegnestuen
I årenes løb er det da også blevet til enkelte 
arkitekttegnede parcelhuse fra Houlkær-
firmaets ”hånd”, men størstedelen af 
aktiviteten har i de senere år været kon-
centreret om institutionsbyggerier a la den 
nye fritidsgård i Houlkær.
Således er Arkitektfirmaet Gunner Kri-
stensen Aps. netop blevet færdig med et 
ombygningsprojekt på det psykiatriske 
bosted, Blåkærgård. Firmaet har for nylig 
været involveret i en ombygning af – og 
en tilbygning til – Østfjendshallen i Møn-
sted. Og dertil skal lægges et større om- og 
tilbygningsprojekt på gymnasiet i Bjerring-
bro.
- Lige i øjeblikket har vi derfor rigtig travlt. 
- Men ind imellem har vi da naturligvis også 
mærket til den generelle, økonomiske krise 
i samfundet, erkender Gunner Kristensen.
Foruden chefen selv er tegnestuen på Skal-
dehøjvej bemandet af arkitekt Tine Syl-
vester Bjerg og byggetekniker Mikkel D. 
Jensen. 
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De administrative opgaver klares af Gunner 
Kristensens bedre halvdel, Vibeke Olesen. 
Sideløbende med at hun også arbejder 
som frisør i ”Hos Høeg”-salonen i Overlund 
Bydelscenter.

Store ambitioner
Gunner Kristensen har det personligt rigtig 
godt med at have kontor og privatbolig 
samlet under ét tag.
- Så man f. eks. nemt kan stå op at arbejde 
kl. fem om morgenen - eller stoppe sent 
om aftenen – hvis der i en periode er rigtig 
meget at lave. 
På længere sigt er ambitionen dog helt 
klart, at firmaet gerne skal vokse sig ud af 
de nuværende hyggelige - men snævre – 
rammer i det sydøstlige hjørne af Houlkær.
Det er blandt andet også på den baggrund, 
Gunner Kristensen har allieret sig med to 
drevne lokale erhvervsfolk, fhv. erhvervsdi-
rektør Knud Erik Larsen og fhv. Caravell-
direktør Ivan Høeg, og bedt dem om at 
være med til at lægge fremtidsplaner som 
medlemmer af firmaets Advisory Board.
En af de mere ”flyvske” drømme går på at 
realisere ”Circle of Movement”: En over-
dækket, 400 meter løbebane med tilskuer-
pladser, hotelfaciliteter mv.
Det ambitiøse og innovative byggeprojekt 
var oprindelig designet til at skulle ligge 
ved Idrætshøjskolen i Viborg, men her har 
det formentlig lange udsigter med at få 
planerne realiseret, erkender Gunner Kri-
stensen.
Lidt større sandsynlighed er der måske for, 
at ”Circle of Movement” kan blive til virke-
lighed i Dubai, når ørkenstaten i 2015 går 
i gang med at anlægge en såkaldt ”Sport 
City”.

Og under alle omstændigheder er projektet 
så tilpas spændende, at Eksportrådet har 
taget idéen til sig – og arbejder aktivt for 
at eksportere visionen om ”Circle of Move-
ment” til interesserede, udenlandske inve-
storer.
- Godt nok er vi et lille arkitektfirma – men 
vi er ”med på den værste” og er ikke bange 
for at prøve noget nyt, pointerer Gunner 
Kristensen.
Samtidig ser han dog også – med stor for-
ventning – frem til at komme i gang med 
den forestående udbygning af Houlkær 
Hallen.
- Det er altid rart at få lejlighed til at vise 
flaget ”på hjemmebane”. Og hidtil er det 
faktisk forholdsvis begrænset, hvor mange 
byggeprojekter, vi har været involveret i her 
i Houlkær-området, noterer chefen for teg-
nestuen på Skaldehøjvej. 

Gunnar Kristensen fotograferet hjemme i 
tegnestuen på Skaldehøjvej sammen med 
sine to medarbejdere:  arkitekt Tine Syl-
vester Bjerg og byggetekniker Mikkel D. 
Jensen. 
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Ny start for det boligsociale arbejde
Nyt fællessekretariat i Houlkærvænget bliver centrum for indsatsen i syv boligafdelinger 

med tilsammen cirka 3300 beboere  

To ensomt udseende kontorreoler i et par 
ellers gabende tomme 2. sals lejligheder. 
På en iskold vinterdag midt i januar er 
det foreløbig de eneste vidnesbyrd om, at 
Houlkær inden længe bliver hjemsted for 
et fællessekretariat, som i de kommende 
fire år skal stå i spidsen for den boligsociale 
indsats. Ikke bare i Houlkær – og i Boligsel-
skabet Viborgs afdeling i Vestervang – men 
også i Boligselskabet Sct. Jørgens afdelin-

ger på Ellekonebakken, i Rødkjærsbro og i 
Egeparken i Bjerringbro. 
Sekretariatsleder Karen Zacho viser venligt 
rundt i de to nabolejligheder, som om få 
måneder gerne skulle være omdannet til et 
levende og aktivt kontormiljø.
Selv har hun allerede været ansat i ”Det 
Boligsociale Fællessekretariat” siden 1. 
oktober – og jobansøgningen skrev hun 
helt tilbage i juni 2012. 

To 2. salslejligheder i opgangen Odshøjvej 34 skal i de kommende fire år danne rammen 
om Boligselskabet Viborgs og Boligselskabet Sct. Jørgens nye ”boligsociale fællessekreta-
riat”. Sekretariatsleder Karen Zacho kan dårligt vente, til der nu snart bliver liv og aktivitet 
i lokalerne.
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Set i dét lys er det vist også kun naturligt, 
at hun nu efterhånden er ved at være let-
tere utålmodig efter at komme i gang – 
sådan rigtigt for alvor.
- Jeg ville nødig have undværet hele den 
forudgående proces, som i høj grad har 
handlet om at udstikke rammerne for de 
kommende fire års boligsociale arbejde.
- Men – nu kribler det altså også snart i 
mig efter at få taget fat på det praktiske 
arbejde, erklærer hun med umiskendelig 
entusiasme i stemmen.

Under én hat
Karen Zacho er selv den første til at 
erkende, at navnet ”Det Boligsociale Fæl-
lessekretariat” måske ikke ligefrem er det 
mest mundrette.
- Men det beskriver jo sådan set indholdet 
meget godt – og indtil videre har vi i hvert 
fald ikke kunnet finde på noget bedre, 
konstaterer hun næsten undskyldende. 
Bag fællessekretariatet står i første række 
de to lokale boligselskaber, Boligselskabet 
Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen, men 
også Landsbyggefonden og Viborg Kom-
mune.
De to boligselskaber har hidtil – hver især – 
haft deres ”egne” beboerrådgivere tilknyt-
tet. 
I det nye, fælles kontor på adressen Ods-
højvej 37, 2., bliver denne funktion så at 
sige samlet ”under én hat”. I praksis illustre-
ret ved, at Boligselskabet Viborgs hidtidige 
beboerrådgiver i Houlkær, Tonie Holmberg, 
som en af de første rykker ind i det nye 
fællessekretariat – sammen med sin kollega 
i Boligselskabet Sct. Jørgen, Ove Elgaard.
Senere i løbet af foråret forventes yderli-
gere mindst tre medarbejdere at støde til: 

en kommunal børn- og unge-medarbejder, 
en kommunal uddannelses- og beskæfti-
gelsesmedarbejder og en økonomirådgiver, 
som bl. a. skal være med til at forebygge, at 
beboere bliver ”sat ud” af deres lejligheder, 
fordi de ikke har fået betalt husleje.
Hvornår organisationen kan være helt på 
plads, er Karen Zacho endnu en smule for-
sigtig med at spå om.
- Men realistisk set skal vi nok hen omkring 
sommerferien, før fællessekretariatet er 
helt oppe at køre, vurderer hun.

Fire hovedindsatsområder
Grundlaget for de kommende fire års 
arbejde i ”Det Boligsociale Fællessekreta-
riat” er en ansøgning, som inden for de 
seneste uger både har været til godken-
delse i Viborg Kommune – og i Landsbyg-
gefonden.
I ansøgningen sættes der først og frem-
mest fokus på fire indsatsområder: ”børn 
og unge”, ”uddannelse og beskæftigelse”, 
beboerdemokrati, deltagelse og netværk” 
og ”image og kommunikation”.
Og ambitionen er, at der i løbet af de kom-
mende fire år gerne skulle kunne registreres 
synlige, positive resultater på alle fire felter.
- Overalt i Danmark er det den nye tendens 
inden for det boligsociale arbejde: At resul-
taterne i højere grad skal være målbare og 
dokumenterede.
- Tidligere har der måske nok været en ten-
dens til, at arbejdet har været bundet op på 
mere kortsigtede projekter, som for manges 
vedkommende er lukket ned igen – i takt 
med at projektmidlerne er sluppet op.
Og oprindeligt var beboerrådgivningen 
også langt mere individuelt orienteret – 
rettet mod den enkelte beboer i et bolig-
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område.
- Fremover kommer det boligsociale 
arbejde i langt højere grad til at handle om 
at gøre boligområderne selvkørende - og 
på den måde i virkeligheden overflødiggøre 
os selv som boligsociale medarbejdere, for-
klarer Karen Zacho.

Gensidig inspiration
Dermed dog ikke sagt, at det nye fællesse-
kretariat har tænkt sig at starte fuldstæn-
dig ”fra scratch”.
- Det er naturligvis ikke dét, der er hensig-
ten, understreger Karen Zacho.
- Et sted som i Houlkærvænget kan vi 
jo allerede i dag se, at beboerne føler sig 
trygge – og at beboertilfredsheden er i top. 
Og i det hele taget er Houlkær et dejligt 
boligområde, hvor der i forvejen er rigtig 
mange spændende aktiviteter i gang.
- Dét arbejde er vi naturligvis fra fælles-
sekretariatets side kun interesserede i at 
understøtte – og bygge videre på, under-
streger sekretariatslederen.
Fordelen ved at koordinere den boligsociale 
indsats i Viborg, Rødkjærsbro og Bjerring-
bro fra én adresse ligger ifølge Karen Zacho 
blandt andet i, at den enkelte boligsociale 
medarbejder fremover får et hold kolleger 
at sparre og idéudvikle med i det daglige 
arbejde.
Samtidig ser hun en oplagt mulighed for, 
at de enkelte boligområder i fremtiden kan 
lære af hinandens succes’er.
- Jeg forestiller mig på ingen måde, at 
beboerne i Houlkærvænget og beboerne i 
Egeparken i Bjerringbro nu pludselig skal 
til at være hinandens bedste venner. 
- Men det kunne da sagtens være, at man 
i den ene afdeling f. eks. kan lære af, hvor-

Karen Zacho
Lederen af det nye boligsociale fæl-
lessekretariat i Houlkær er oprindelig 
uddannet socialrådgiver og har som 
sådan arbejdet både i kommunalt regi 
– og inden for det psykiatriske område.
Fra år 2001 og seks-syv år frem var 
hun daglig leder af Ungbo Viborg – og 
fattede her for alvor interesse for det 
boligsociale arbejde.
Sideløbende med arbejdet i Ungbo 
gik hun i 2004 i gang med at vide-
reuddanne sig inden for supervision, 
kommunikation og ledelse. Det skete 
hos Århus-firmaet Albatros, hvor hun 
efterfølgende frem til 2012 har været 
ansat som konsulent. 
Til daglig bor Karen Zacho i Hald Ege.

dan man i den anden har haft held med at 
etablere lektiecaféer og børneklubber.
- Ja, måske skal vi ligefrem arrangere 
ekskursioner fra den ene afdeling til den 
anden – til gensidig inspiration og motiva-
tion, nævner Karen Zacho.
Her og nu handler det dog først og frem-
mest om at komme på plads i de nye loka-
ler, hvorfra der pt. er en sublim udsigt over 
et Houlkær i vinterklæder. Og så i øvrigt 
om at få sammensat det team, der frem til 
februar 2017 – forhåbentlig – kan være 
med til at gøre de syv omfattede boligaf-
delinger til endnu bedre steder at bo for de 
i alt cirka 3300 berørte beboere i Viborg, 
Rødkjærsbro og Bjerringbro.
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Kirketjener i audiens hos dronningen
Karen Kristensen klar til nyt arbejdsliv efter 

40 års uafbrudt ansættelse hos Viborg Kommune

Det er ikke mange kirker i Danmark, der 
kan prale af at have en kirketjener, der 
netop har været i audiens hos dronningen. 
Som Houlkær Kirke i de kommende år vil 
kunne gøre dét, efter at Karen Kristensen 
pr. 1. december afløste Per Skelkjær i blæk-
sprutterollen som ”kirkens praktiske gris”.
Forud for sin ansættelse som kirketjener 
har Karen Kristensen i 40 år arbejdet som 
social- og sundhedshjælper i Viborg. Senest 
på ældrecenteret ”Kildehaven” i Houlkær.
Som et synligt bevis for denne store ved-
holdenhed fik Karen Kristensen før jul 
overrakt Dronningens fortjenstmedalje af 
borgmester Søren Pape Poulsen – og så 
sent som 21. januar var hun i audiens på 
Amalienborg for at sige ”Tak” for opmærk-
somheden. Som traditionen foreskriver.
- Umiddelbart tænker man jo: Hvad skal 
jeg dog fortælle om, når jeg pludselig får 
op til tre minutter på tomandshånd med 
Dronning Margrethe.
- Men det kommer jo nok mest til at handle 
om mine mange års arbejde med ældre og 
demente i Viborg Kommune, lyder det fra 
en – på forhånd noget duperet – fortjenst-
medaljemodtager.

Efterløn – nej,tak
Karen Kristensen lægger ikke skjul på, at 
hun personligt er ”en lille smule stolt” over 
at kunne kalde sig 40 års-jubilar.
- Det er der givetvis ikke ret mange af nuti-
dens unge, der kommer til at opleve, kon-
staterer hun.

Omvendt kaster det – uundgåeligt? – også 
nogle spørgsmål af sig, når man har været 
så mange år i jobbet – og fødselsattesten i 
øvrigt siger 60 år.
- Og efterhånden begynder man jo at føle 
sig helt gammel, når alle kommer og spør-
ger én, hvornår man har tænkt sig at gå på 
efterløn, lyder det fra den nu fhv. social- og 
sundhedshjælper.
Selv syntes Karen Kristensen på ingen 
måde, hun følte sig parat til at gå på efter-
løn.
Derfor greb hun også prompte chancen, da 
Houlkær Kirke i efteråret annoncerede efter 
en ny kirketjener, og i konkurrence med 59 
andre ansøgere, hvoraf tre var til samtale, 
endte det med at blive Karen Kristensen, 
der fik jobbet.
- Med det samme jeg så jobopslaget, var 
jeg klar over, at dét var noget, jeg rigtig 
gerne ville – og i det hele taget har jeg altid 
drømt om selv at kunne være med til at 
bestemme, hvad de sidste år af mit arbejds-
liv skulle bruges til.
- Og det får jeg så heldigvis nu mulighed 
for som kirketjener i Houlkær. Det er da 
virkelig et lykketræf, bemærker en tydeligt 
glad Karen Kristensen.

Kender kirken
Den nye kirketjener har i forvejen et ganske 
solidt kendskab til sin nye arbejdsplads.
Som medarbejder på ”Kildehaven” har hun 
ofte – i embeds medfør - haft en flok bebo-
ere på ældrecentret med til fredagsandagt 
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i kirken. Og på frivillig basis har hun bl. 
a. været med til at arrangere udflugter, 
underholdning og udstillinger og lave mad 
til ”Åben Familie”-sammenkomsterne.
Karen Kristensen bor ellers til daglig i Sdr. 
Rind, hvor hun sammen med sin mand 
residerer på en mindre landejendom med 
omkring 27 tdr. land.
- Men rent kirkeligt har jeg gennem mange 
år følt, at det har været i Houlkær, jeg har 
hørt til.
- Det er her, jeg har haft min gang – og 
det er her, jeg kender personalet, de frivil-
lige og mange af dem, der i øvrigt færdes i 
kirken, fremhæver hun.

Festlige mennesker
Karen Kristensen havde sin sidste arbejds-
dag hos Viborg Kommune 30. november.
Allerede dagen efter tiltrådte hun som ny 
kirketjener i Houlkær, og alene i løbet af 
Karen Kristensens fem første arbejdsuger i 
det nye job, har op imod 3500 personer 
haft deres gang i huset i forbindelse med 
gudstjenester, koncerter og forskellige 
andre arrangementer.
Som kirketjener skal Karen Kristensen gerne 
gøre sit til, at de mange brugere føler sig 
velkomne i kirken. Cirka halvdelen af kir-
ketjenerens arbejdstid ligger i forbindelse 
med de forskellige kirke-arrangementer og 
gudstjenester. Resten af tiden går med at 
udføre forskellige pedelfunktioner såsom at 
gøre rent, slå græs og beskære buske og 
træer på kirkens område.
- Og derfor lagde jeg under ansættelses-
samtalen også stor vægt på, at jeg altså 
ikke har ”frøkenhænder”, nævner Karen 
Kristensen.
De første par måneder i jobbet har blot 
yderligere bestyrket hende i, at det var et 
rigtigt valg, hun traf, da hun i efteråret 
valgte at kvitte social- og sundhedshjæl-
perjobbet til fordel for en stillingen som 
kirketjener.
- Det er måske ikke lige dét, de fleste umid-
delbart forbinder med folkekirken, men 
præsterne og de øvrige  ansatte i Houlkær 
Kirke er rent faktisk nogle usædvanligt fest-
lige mennesker at arbejde sammen med.
- Dagligdagen er præget af utrolig megen 
humor – og mange gode grin. Og nogle 
vil jo nok mene, at vi måske ikke er helt 
almindelige.
- Hvor ellers oplever man f. eks. en præst, 
der hopper ned i en affaldscontainer for at 

Mandag 21. januar var Karen Kristensen i 
audiens hos dronningen for at sige ”Tak” 
for fortjenstmedaljen.
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presse affaldet sammen, eller en organist, 
der klipper huller i sine sorte sko for bedre 
at kunne mærke orgel-pedalerne, nævner 
den nye kirketjener.

God kombination
Ifølge menighedsrådsformand Carsten 
Marcussen var det især kombinationen af 
Karen Kristensens praktiske sans og gode 
menneskelige egenskaber, der gjorde, at 
lige netop hun blev valgt til jobbet.
- Det er vigtigt for menighedsrådet, at kir-
ketjeneren kan tage venligt imod gæster til 
gudstjenester samt arrangementer og også 
vise omsorg for mennesker, der kommer i 
kirken forårsaget af livets mere alvorlige 
situationer. Samtidig med at kirketjeneren 
også står for det praktiske arbejde med ren-
holdelse af kirkens udendørs arealer samt 
indendørs rengøring. 
- Houlkær menighedsråd og kirkens ansatte 
glæder sig over ansættelsen og ser frem til 
det kommende samarbejde, hedder det i 
menighedsrådsformandens velkomst til den 
nye kirketjener.

Karen Kristensen har efter 40 års uafbrudt 
ansættelse som social- og sundhedshjælper 
i Viborg Kommune valgt at tage springet til 
et nyt job som kirketjener.

Misvisende information
I artiklen om den nye frisørsalon i Houlkærcenteret i forrige nummer af Houlkær Nyt, 
kom redaktionen for skade at skrive, ”at Carl Erik Larsen ejer bygningen, der bl. a. også 
huser Houlkær Bodegaen og Superkiosken”.
Det er ikke helt korrekt, er redaktionen efterfølgende blevet belært om.
Houlkær Bodegaen og den tilhørende spillehal ejes - nu som før - af bodegaejer Jesper 
Jørgensen. Som det i øvrigt også tidligere er fremgået af Houlkær Nyts spalter. Houl-
kær Nyt beklager fejlen.  
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Liv i kirken – nu også på nettet
Ny webmaster har givet Houlkær Kirkes hjemmeside et markant løft

Billedserier fra bl. a. julemånedens Lucia-
optog og minikonfirmandernes juleafslut-
ning. Nye menupunkter som ”Månedens 
prædiken” og ”Præstens klumme”. Og 
masser af praktiske oplysninger – eksem-
pelvis om, hvordan man som sognebarn 
skal forholde sig ved dåb, konfirmation, 
bryllup og dødsfald.
Som netbruger behøver man ikke at ”surfe” 
ret længe rundt på Houlkær Kirkes hjem-
meside for at konstatere, at siden da vist 
har fået en gevaldig ansigtsløftning inden 
for de seneste måneder.
”Arkitekten” bag revitaliseringen af www.
houlkaerkirke.dk er Lisbeth Jørgensen, som 
er gift med kirkens kordegn, Eigil Claudi 
Jørgensen.
- Jeg syntes helt ærligt, den gamle hjem-
meside var lidt for ”sølle” – og tilbød derfor 
at se på, om jeg måske kunne udvikle en 
hjemmeside, der var lidt mere indbydende 
og tidssvarende.
- Dét sagde det daværende menighedsråd 
”Ja” til – og så var det ellers bare at gå i 
gang, fortæller hun. Uden at lægge skjul 
på, at der i realiteten fra starten var tale om 
”en form for selvtægt”.

Selvlært web-designer
Lisbeth Jørgensen er i udgangspunktet 
langt fra nogen ”it-nørd”, men som mas-
sageterapeut i Hammershøj har hun selv 
været med til at designe hjemmesiden 
www.novavitaklinikken.dk.
Det var i bund og grund slet ikke så kom-
pliceret, syntes hun. 

- Og derfor tænkte jeg også: Hvor svært 
kan det mon være at lave en ny hjemme-
side til Houlkær Kirke?
Bevæbnet med en manual kastede Lisbeth 
Jørgensen sig ufortrødent over opgaven 
engang tilbage i september-oktober, og et 
par hundrede arbejdstimer senere var den 
nye hjemmeside klar til at gå i luften. Sam-
tidig med at det nye Houlkær Menigheds-
råd trådte til 1. søndag i advent.
- Hvad enten vi vil det eller ej, så er det jo 
efterhånden sådan, at det er på internettet, 
vi henter mange af vore informationer nu 
om stunder. Og den udvikling må folkekir-
ken nødvendigvis også forholde sig til.
- Hvis kirken vil opleves som moderne og 
vedkommende i 2013, så nytter det ikke 
at have en hjemmeside med links, der ikke 
virker, eller informationer, der ved nærmere 
eftersyn viser sig at være forældede, kon-
staterer Lisbeth Jørgensen, som nu også - 
helt officielt – har fået titel af webmaster. 

En del af sognet
Ambitionen er, at hjemmesiden gerne skal 
være med til at tegne billedet af en levende 
kirke, hvor der året rundt foregår en masse 
forskellige aktiviteter.
Umiddelbart kunne det måske godt fore-
komme som en svær opgave at løse, når 
man ikke selv færdes i sognet i daglig-
dagen, men sådan ser Lisbeth Jørgensen 
tydeligvis ikke på dét.
- Godt nok bor vi i Hammershøj, men rent 
kirkeligt føler vi efterhånden snarere, vi 
hører til i Houlkær, betoner hun.
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Posterne fordelt i menighedsråd
Carsten Marcussen tager endnu en tørn som formand 

Også i det kommende år vil det være Car-
sten Marcussen, der sidder for bordenden 
i forbindelse med menighedsrådsmøderne 
i Houlkær.
Det ligger fast, efter at det nyvalgte Houl-
kær Menighedsråd har holdt konstituerende 
møde – og fordelt posterne indbyrdes.
Skulle Carsten Marcussen være forhin-
dret, vil det være Anne Verner Hansen, der 
som næstformand får ansvar for at lede 
møderne i menighedsrådet. 
Anders Bitsch har som kasserer det over-
ordnede ansvar for pengesagerne. Nyvalgte 
Peder L. Hansen er blevet betroet opga-
ven som kirkeværge, og ligeledes nyvalgte 
Verner Rasmussen skal som kontaktperson 
varetage den løbende kontakt til kirkens 
personale.
Foruden de fem nævnte består menigheds-
rådet i den kommende to års-periode af 
Anne Mette Boje, Pernille Lund, Anni Norsk 
og Arne Djernes Nielsen – med Anders Øhr-
berg og Niels Nauntofte som suppleanter.
I forbindelse med det konstituerende 
møde tog menighedsrådet samtidig behø-
rig afsked med fem  afgående medlem-

mer. Heriblandt den ubestridte ”nestor”, 
Anna Marie Kolding, som har været med 
i menighedsrådet gennem ikke færre end 
32 år – først i menighedsrådsdistriktet og 
siden 1992 i det nuværende Houlkær Sogn.
Ud af menighedsrådet gik også Henning 
Jensen, som i løbet af sine otte år som 
menighedsrådsmedlem bl. a. har været den 
ene af Houlkærs repræsentanter i Viborg 
Kirkegårds fælles bestyrelse, og Ingrid 
Malmgreen, som i løbet af de seneste otte 
år har været primus motor bag et utal af 
kirkefrokoster, og som i det hele taget har 
været bannerfører for menighedsrådets 
sociale arbejde.
De tre afgående menighedsrådsveteraner 
får følgeskab af Børge Iversen, der i løbet 
af valgperioden trådte ind som suppleant 
for afdøde Villy Vigsø, og Preben Sørensen, 
der på tilsvarende vis fik plads i menigheds-
rådet som suppleant for Erik Hansen.
Det nye menighedsråd i Houlkær er – på 
forsøgsbasis – kun valgt for to år. Det inde-
bærer, at der allerede i efteråret 2014 atter 
skal være menighedsrådsvalg i sognet. 

Hvorom alting er, så glæder menigheds-
rådsformand Carsten Marcussen sig over, at 
kirkens hjemmeside nu i langt højere grad 
tegner et retvisende billede af aktivitetsni-
veauet i sognet.
- Vi kan lige så godt – helt ærligt – erkende, 
at den gamle hjemmeside var noget mere 
statisk i sit udtryk. 

- Med den seneste opdatering af af www.
houlkaerkirke.dk har vi fået en hjemmeside, 
der fremstår langt mere dynamisk, tidssva-
rende og brugervenlig. Og som også i langt 
højere grad end den gamle afspejler alle de 
arrangementer, der rent faktisk foregår i 
kirkens regi, konstaterer en tilfreds menig-
hedsrådsformand. 
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VIBORG GYMNASIUM OG HF

To nye hf-linjer på 
Viborg Gymnasium og Hf

Den ene er ”lektiefri”. Den anden er tænkt som forberedelse til ”en karriere i uniform”

Hf-eleverne på flere gymnasier rundt om i 
landet er de senere år sluppet for at sidde 
og svede over tyske verber, haikudigte og 
tunge matematiske ligninger efter skoletid. 
I stedet organiseres skoledagen, så eleverne 
læser lektier på skolen.
Fra det kommende skoleår bliver det nu 
også en mulighed i Houlkær, hvor Viborg 
Gymnasium og Hf efter sommerferien har 
tænkt sig at introducere en såkaldt ”lektie-
fri” hf-linje.
- For elever, der har svært ved at læse lek-
tier alene, eller som har svært ved i det hele 
taget at få det gjort, er de lektiefrie klas-
ser en stor hjælp. Fra andre skoler ved vi, 
at fraværet ofte falder alene af den årsag, 
fordi vi undgår, at nogle elever ikke møder 
op, fordi de er flove over ikke at have lavet 
deres lektier. 
- Når lektierne laves i undervisningstiden 
har alle eleverne samme udgangspunkt, 
de møder trygt op med god samvittighed, 
og det har stor betydning, forklarer rektor 
Lone Eibye Mikkelsen.
Erfaringerne med de lektiefrie klasser andre 
steder i landet klart viser rent faktisk, at 
både gennemførelsesprocenten og karak-
tergennemsnittet stiger i de pågældende 
klasser.
Samtidig gør lektiefri hf det også lettere at 
starte på hf, hvor det første halve år ofte 
kan være en udfordring med nye klasse-

kammerater, nye omgivelser, nye lærere og 
en masse ny viden, der skal læres, fremhæ-
ver Lone Eibye Mikkelsen.
- Der er meget at forholde sig til, når 
man starter på en ny uddannelse. Ved at 
give eleverne mulighed for at lave lektier 
sammen med deres kammerater - og med 
let adgang til hjælp fra deres lærere - fjer-
ner vi noget af presset, påpeger hun. 

Bevægelse og styrke
Den lektiefri Hf-linje er i øvrigt ikke det 
eneste nye tiltag på Viborg Gymnasium og 
Hf i det kommende skoleår. 
Skolen satser også på at at udbyde en 
særlig hf-linje - kaldet ”Force” - for de, der 
drømmer om en karriere i uniform.

På den nye hf-Force-linje kan eleverne se 
frem til to år med fokus på bevægelse og 
styrke.
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Det nye undervisningstilbud er udviklet i 
samarbejde med blandt andre Flyvestation 
Karup og Gymnastik og Idrætshøjskolen 
Viborg og henvender sig specifikt til unge 
med tanker om at arbejde i forsvaret, som 
Falck-reddere, politibetjente eller lignende.
Ifølge Lone Eibye Mikkelsen kan eleverne 
på den nye hf-linje se frem til to år med 
fokus på bevægelse og styrke – og bag ini-
tiativet står et stærkt team af engagerede 
lærere og samarbejdspartnere.
- Vi glæder os rigtig meget til at få sat 
gang i den nye Force-linje - og forventer 
os meget af den, siger hun. 
Viborg Gymnasium og Hf har i forvejen 
god erfaring med at sammensætte specielle 
uddannelsesforløb, som ikke tilbydes andre 
steder.
-Vores særlige hf-linje ”Visuel Hf” bliver 
søgt at unge fra hele landet, og det samme 
gør vores nye EUX AGRO-student-linje. 
- Begge linjer foregår på et meget højt 
niveau, og er meget populære, og det håber 
vi selvfølgelig også, den nye Force-linje 
bliver, siger den øverste chef for de flere 

end 900 elever og 100 lærere, der dagligt 
har deres gang på Skaldehøjvej i Houlkær. 
Sidste frist for at søge ind på de to nye 
hf-linjer – og alle de øvrige linjer på Viborg 
Gymnasium og Hf er fredag 15. marts.

På den ”lektiefrie” hf-linje er der ikke noget hjemmearbejde. I stedet organiseres skoleda-
gen, så eleverne læser lektier på skolen.

Fakta om den 

Lektiefri hf på VGHF:
Linjen indeholder det samme som en 
almindelig hf – minus lektier.
Lektiefri hf er for unge, der har lysten 
til at læse videre, men har svært ved at 
finde tiden eller koncentrationen til at 
læse lektier hjemme. 
På lektiefri hf laver eleverne det meste 
af deres arbejde på skolen. 
I løbet af studietiden lærer eleverne 
strategier, skriftlig formulering, plan-
lægning og strukturering af deres 
arbejdsvaner, så de efterfølgende er 
klar til videre uddannelse.
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Atter liv i hallens cafeteria
Velkendt ansigt i Houlkær IF ansat i dobbeltfunktion som 

cafeteriaforpagter og servicemedarbejder 

Som mangeårig fodboldtræner i Houlkær 
IF ved Brian Soelberg bedre end de fleste, 
hvad det betyder for klublivet at kunne 
hygge sig over en sodavand eller en kop 
kaffe efter træningen.
Det er i høj grad også en af grundene til, at 
den tidligere lagerchef nu selv er at finde 
bag disken i Houlkærhallens cafeteria.
- Cafeteriadriften er bestemt ingen guld-
grube – og bliver det formentlig heller 
aldrig – men blandt klubbens medlemmer 
har det længe været et utroligt stort ønske 
at få cafeteriet genåbnet.
- Derfor håber jeg naturligvis også på, at 
idrætsudøverne i Houlkær nu vil bakke op, 
så vi forhåbentlig hen ad vejen kan få ind-
arbejdet nogle lidt mere faste åbningstider 
i cafeteriet.  Alt efter hvornår behovet viser 
sig at være størst, bemærker den nye cafe-
terieforpagter.

En stor gevinst
Det lukkede cafeteria i Houlkær Hallen har 
længe været en stor torn i øjet på halbesty-
relsen, og formand Jens Johansen glæder 
sig derfor også over, at der nu igen er 
fundet en udvej for at åbne lugen til hal-
cafeteriet.
Modellen indebærer, at Brian Soelberg – 
ved siden af cafeterieforpagtningen – er 
tilknyttet Houlkær Hallen i 15 timer om 
ugen i en funktion som servicemedarbej-
der.
Heri ligger der på den ene side en nøg-

tern erkendelse af, at cafeteriadriften i sig 
selv umuligt kan kaste en bare nogenlunde 
anstændig timeløn af sig. 
På den anden side har hallens brugere nu 
også fået en ekstra person, de kan hen-
vende sig til, hvis de løber ind i prakti-
ske problemer i forbindelse med træning, 
kampe og stævner.
- I kraft af sine mange år som træner, 
fodboldudvalgsmedlem og kampfordeler i 
klubben kender Brian Soelberg i forvejen 
stort set alt til Houlkær Hallen og dens for-
skellige faciliteter.
- Derfor ser jeg det også som en stor 
gevinst, at vi har kunnet ansætte en person 
som ham, der fra dag 1 kan gå ind og bistå 
klubbens trænere og ledere, så de ikke selv 
skal føle, de står fuldstændig alene med de 
praktiske problemer.
- Al erfaring viser, at det er netop er den 
slags, der i længden får de frivillige til at 
tabe gnisten, fremhæver Jens Johansen. 

Håb om flere stævner
Udgangspunktet for forpagtningsaftalen 
mellem halbestyrelsen og Brian Soelberg er, 
at cafeteriet – som et minimum – skal være 
åbent, når der er stævner og andre større 
arrangementer i Houlkær Hallen.
Udover fodboldafdelingens årligt tilbage-
vendende Nisse Cup drejer det sig i denne 
sæson bl. a. om to større DGI-volleyball-
stævner, men Jens Johansen lægger ikke 
skjul på, at han på langt sigt drømmer om 
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en betydeligt større stævneaktivitet. 
- Jeg tænkte på det igen, da vi afviklede 
Nisse Cup i december med masser af børn 
og forældre samlet i hallen: Den stemning, 
som vi her i Houlkær Hallen kan skabe – 
den finder du altså ikke i ret mange andre 
af kommunens idrætshaller.
- Netop derfor er det også så ærgerligt, at 
deciderede vinteridrætter som håndbold og 
basketball ikke står lidt stærkere i Houlkær, 
så de fine stævnefaciliteter, vi har i Houl-
kær, ikke i højere grad bliver brugt, anfører 
halbestyrelsesformanden.
Jens Johansen tænker i den forbindelse 
ikke kun i idrætsbaner.
Andre former for aktiviteter kunne måske 
også være med til at skabe øget trafik i 
Houlkær Hallen – og dermed samtidig gøre 
det mere attraktivt at drive cafeteriet.
- Eksempelvis har vi løseligt snakket om, 
hvorvidt det kunne være en idé med et 
indendørs loppemarked, nævner Brian 
Soelberg.

Højere service
Allerhelst ville den nye forpagter af Houl-
kær Hallens cafeteria gerne kunne melde 
nogle faste, daglige åbningstidspunkter ud.
Men det rækker efterspørgslen altså bare 
ikke til i øjeblikket, erkender han.
Foreløbig ”nøjes” Brian Soelberg derfor 
med at love, at cafeteriet ”med stor sand-
synlighed” er åbent mellem kl. 17 og 19. 
Og at han derudover er indstillet på at 
holde åbent i cafeteriet efter nærmere for-
udgående aftale.
- Med adresse på Hedelyngen bor jeg jo 
lige i nabolaget og kan derfor med for-
holdsvis kort varsel rykke ud, hvis der skulle 
være behov.

- De gør jeg for eksempel, når badmin-
tonspillerne træner – og gerne vil sidde i 
cafeteriet og nyde en øl efter træningen, 
nævner den nye cafeteriaforpagter.
Udenfor cafeteriets åbningstider skulle det 
i fremtiden gerne blive muligt at trække en 
kop kaffe – eller en sodavand – i en auto-
mat. Således at de faste brugere af Houl-
kær Hallen generelt kan se frem til et noget 
højere serviceniveau, end de har været vant 
til de seneste måneder.
Forpagtningsaftalen med Brian Soelberg 
løber i første omgang frem til efter som-
merferien, når den nye fritidsgård ved 
hallen står færdig. 
Hvad der herefter kommer til at ske, er 
fortsat et åbent spørgsmål, men ifølge Jens 
Johansen bliver der næppe væsentligt flere 
lønkroner at rutte med inden for en over-
skuelig fremtid.
- Så meget klogere er vi i hvert fald blevet 
i løbet af de seneste halve år, hvor vi som 
halbestyrelse har fået noget bedre indsigt i 
hallens daglige drift.
- Houlkær Hallen står i de kommende år 
overfor nogle store vedligeholdelsesinve-
steringer, som vi kun kan få råd til ved at 
prioritere skarpt – og i øvrigt være meget 
forsigtige med, hvordan vi bruger drifts-
midlerne, bebuder han.
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Fodbold på kunstgræs
Ny minibane ved Houlkær Hallen ventes at ligge klar allerede omkring 1. marts

”Værsgo – en gratis kunstgræsbane”.
Det er i sandhed ikke hver dag, man får 
den slags favorable tilbud, som Houlkær 
for nylig fik fra DBU-fonden og kulturud-
valget i Viborg Kommune.
Kunstgræsbanen, som efter planen skal 
ligge klar til brug allerede omkring 1. marts, 
er fra DBUs side tænkt som kvittering for 
den store indsats, Viborg – sammen med 
tre andre jyske byer - gjorde i forbindelse 
med afviklingen af EM for U21-landshold i 
sommeren 2011.
I udgangspunktet er der tale om en bande-
omkranset ”mini-arena”-bane på 10 x 20 
meter, som det vil være oplagt at placere på 
udenomsarealerne vest for Houlkær Hallen.
Ved at anlægge en række af den slags 
”street fodbold”-baner rundt omkring i 
landet håber DBU at kunne  holde snor 
i nogle af de unge, der ellers har en ten-
dens til at droppe ud af fodboldklubberne. 
Typisk omkring 13 års-alderen. 

Et uforpligtende alternativ
- Nogle synes måske ikke lige, de i læng-
den har tid til at træne to gange om ugen. 
Andre kører måske træt i 11 mands-fod-
bolden, hvor der stilles noget større krav til 
løbeviljen – og hvor man ikke lige så ofte 
er i boldkontakt.
- Uanset hvad årsagen til frafaldet kan 
være, så repræsenterer ”DBU street”, som vi 
kalder dét, et uforpligtende alternativ – og 
en helt anden form for fodbold. En idræts-
aktivitet på de unges egne vilkår – men 
som samtidig også er med til at fastholde 

de unge som fodboldspillere, fremhæver 
Klaus Gertsen, som er DBUs udviklingskon-
sulent i Viborg-området.
I fodboldafdelingen i Houlkær er man da 
også umiddelbart begejstrede ved udsigten 
til en lokal mini- kunstgræsbane.
Men kunne det eventuelt – mod en beske-
den ekstraudgift – lade sig gøre at få 
etableret en bane af lidt større dimensio-
ner, så vil den løsning helt klart være at 
foretrække, indrømmer fodboldudvalgsfor-
mand Palle Kjær Laursen.
- På den måde vil kunstgræsbanen i højere 
grad kunne komme vore børnefodboldhold 
til gode, når de nu inden længe skal i gang 
med udendørs træningen, påpeger han.
I første omgang har Viborg Kommune og 
DBU ikke stillet sig blankt afvisende over 
for forslaget, men præcis hvor sagen ender, 
var ved redaktionens deadline endnu ikke 
endeligt afklaret.
- Meget afhænger naturligvis af, hvad mer-
prisen ender med at blive – og hvem der i 
givet fald vil være parat til at betale for en 
lidt større mini-arena, som idrætskonsulent 
i Viborg Kommune, Teresa Egballe, stilfær-
digt påpeger dét.

Også kunstgræs i Overlund
En egentlig kunstgræsbane - i fuld skala - 
har sandsynligvis lange udsigter i Houlkær.
Til gengæld tyder meget på, at de lokale 
ungdoms- og seniorspillere i Eastside 
Viborg allerede i optakten til  2014-sæso-
nen får mulighed for at træne på en nyan-
lagt kunstgræsbane i Overlund.
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- Set fra et Houlkær-synspunkt havde 
det selvfølgelig været bedre, at banen var 
kommet til at ligge her – men omvendt må 
vi også nøgternt erkende, at baneproble-
merne aktuelt er betydeligt større i Over-
lund.
- Banerne i Overlund var jo på det nær-
meste en ren katastrofe i efterårssæsonen, 
mindes Palle Kjær Laursen.
Etableringen af den nye kunstgræsbane 
i Overlund forudsætter, at klubben selv 
udreder de 750.000 kroner. Enten i form af 
penge – eller i form af frivillig arbejdskraft.
Umiddelbart ligger det ikke i kortene, at 
fodboldafdelingen i Houlkær skal bidrage 
til financieringen.

- Til gengæld kommer vi jo nok fremover 
til at betale et eller andet beløb for, at vore 
spillerne kan benytte banen – men dét 
gør vi jo også for at kunne træne på VFFs 
kunstgræsbane i dag, så i den forstand tror 
jeg ikke, at ændringen økonomisk bliver til 
at mærke for den enkelte spiller.
- Sportsligt kan det da derimod næsten 
kun blive en gevinst, at vi nu også får en 
kunstgræsbane i den østlige del af byen. 
- Specielt for vore U11- og U12-spillere 
kunne det meget vel komme til at betyde, 
at de nu i højere grad får mulighed for at 
træne på kunstgræs i forsæsonen, vurderer 
Palle Kjær Laursen.

Trænere får selv en ”træner” i ryggen
DBU-konsulent skal i den kommende sæson bistå med råd og dåd

Fodboldtrænerne i Houlkær – og i fod-
boldsamarbejdet Eastside Viborg – får i den 
kommende sæson væsentligt bedre forud-
sætninger for at udvikle sig i rollen.
Samarbejdsklubberne Houlkær IF og Over-
lund GF har netop indgået en aftale med 
DBU-konsulent Peter Gandrup om, at han i 
2013 skal supervisere og inspirere – og i det 
hele taget fungere som konsulent for de to 
klubbers ungdomstrænere.
- Vi oplever ofte, at det er forældre, der 
træner holdene, indtil de overgår til 
11-mands fodbold. Hvorefter trænerne 
stopper, fordi de så ikke længere mener, de 
har de nødvendige kompetencer.
- Ved at involvere Peter Gandrup som kon-
sulent håber vi at kunne ”polstre” vore 
trænere, så de også som  ungdomstrænere 
føler, de kan motivere og bringe nye aspek-

ter ind i træningen. Samtidig med at de 
selv udbygger deres kompetencer, forklarer 
fodboldudvalgsformand i Houlkær IF, Palle 
Kjær Laursen.
I erkendelse af at alle formentlig i forvejen 
har rigeligt at se til i hverdagen, bliver der 
ikke tale om egentlige trænerkurser fordelt 
over flere dage.
Derimod vil Peter Gandrup dukke op i 
forbindelse med en række almindelige 
træningsaftener og komme med ideer til, 
hvordan træningen kan optimeres, ligesom 
han også vil følge trænerne i nogle kampsi-
tuationer – og rådgive dem om, hvordan de 
måske kan agere endnu mere konstruktivt 
på sidelinjen.
- Det er noget, vi forventer os rigtig meget 
af i samarbejdsklubberne, erklærer Palle 
Kjær Laursen.
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Fodboldnisser i hundredevis
Ikke færre end 240 hold til Nisse Cup i Houlkær og Overlund – fordelt over to weekender

Helt fodboldudvalg går af

- En fantastisk turnering.
Sådan betegner fodboldudvalgsformand 
Palle Kjær Laursen 2012-udgaven af Nisse 
Cup’en, som blev afviklet over to weeken-
der i december: Først i Houlkær Hallen og 
to uger senere i Overlund Hallen.
Tovholdere på turneringen i Houlkær var 
igen i 2012 Morten Nielsen og Brian Bør-
sting, og de havde sammen med en stor 
flok af frivillige hjælpere fået stablet et 
super-stævne på benene, hvor der blev spil-
let fodbold både fredag, lørdag og søndag.
Stævnet i Houlkær var koncentreret om 
børneholdene fra U6- til U12-årgangene, 
og sammenlagt deltog der cirka 140 hold 
fordelt over de tre dage.

14 dage senere var det årgangene fra U13 
til og med U19, der var i aktion i Overlund 
Hallen, og med cirka 100 deltagende hold 
blev dette stævne en tilsvarende en stor 
succes.
Tovholdere på denne turnering var Brian 
Soelberg og Palle Laursen - med hjælp fra 
medlemmer af samarbejdsudvalget og fod-
boldudvalget og en masse øvrige frivillige.
Idéen med at afvikle to Nisse Cup-stæv-
ner – ét for børneholdene og ét for ung-
domsholdene – stod første gang sin prøve 
i 2011, og på baggrund af succes’en i 2012 
bliver det formentlig også den model, Nisse 
Cup’en bliver afviklet efter i 2013.

Der skal – som det tegner sig på forhånd 
– vælges et helt nyt fodboldudvalg, når 
der senere i denne måned holdes årsmøde 
i Houlkær IFs fodboldafdeling. Nærmere 
bestemt tirsdag 19. februar klokken 19.00 i 
Houlkær Hallens mødelokale.
- Uden der er i øvrigt er nogen som helst 
dramatik i dét, ønsker samtlige medlemmer 
af fodboldudvalget at fratræde, hvorfor vi 
skal have valgt en nyt udvalg på minimum 
tre personer i henhold til vedtægterne, for-
klarer formanden for det nuværende fod-
boldudvalg, Palle Kjær Laursen.

- Mange af medlemmerne har efterhånden 
siddet i rigtig mange år, så der er enighed 
om, at fodboldudvalget trænger til nye 
personer, så der kan komme nye indspark 
og tiltag til gavn for fodbolden i området.
- Og jeg skal derfor også kraftigt opfordre 
til, at der virkelig bakkes op om mødet, så 
vi kan få valgt et nyt visionært fodboldud-
valg, lyder det forud for årsmødet fra den 
afgående formand. 
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Trænerkabalen gået op
I god tid inden fodboldsæsonen 2013 for 
alvor går i gang, kan fodboldsamarbejdet 
Eastside Viborg glæde sig over, at træner-
puslespillet for den kommende forårssæson 
stort set ser ud til at være faldet på plads. 
U13-holdet får ny cheftræner i skikkelse af 
Kim Krogh, der er en gammel, god ken-
ding i klubsamarbejdet – og han assisteres 
af Søren Kjeldsen i samarbejde med Poul 
Erik Lærke, Sirideth Jao og Brian Sønderby.
Det fælles U13-hold fra Eastside Viborg 
blev i efteråret vinder af A-rækken og 
optræder derfor i  Mesterrække 2 i forårs-
sæsonen.
U14-spillerne fra Houlkær og Overlund får 
også i den kommende halvsæson Søren 
Rose Hansen, Steen Jensen og Lars Christi-
ansen-som trænere.
Ligesom U13-holdet vandt U14-spillerne 
deres A-række i efteråret, og også de kan 
derfor i foråret se frem til at prøve kræfter 
med Mesterrække 2.

U15-spillerne i Eastside Viborg tager i 
2013 afsked med trænerne Jens Severinsen 
og Peter Lassen efter mange gode år. Nye 
trænere på årgangen bliver Henrik Skøtt 
og Thorkild Thomsen – med hjælp fra to  
ungseniorer, Lucca Khelfa og Christian 
Laursen. U15-holdet optræder i foråret i 
B-rækken.
Med hensyn til U17-årgangen så fortsæt-
ter Brian Gade som cheftræner for mester-
rækkeholdet, mens Peter Frøstrup bliver ny 
træner for andetholdet. Derudover fort-
sætter Arne Tougaard som holdleder, men 
resten af trænerkabalen endnu ikke helt er 
gået op.
Østbyens fælles U19-hold måtte i efteråret 
beklageligvis trækkes ud af turneringen, da 
det kneb med at samle spillere nok – og de 
lokale U19-talenter indgår derfor i stedet 
i truppen omkring seniorholdet i serie 2. 
Seniortrænere i Eastside Viborg vil også i 
forårssæsonen Anders Sørensen og Henrik 
Weichert.

Eastside Viborgs 
skrappe U17-hold i 
fodbold kan i 2013 
se frem til at løbe 
på banen i et sæt 
splinternye spille-
dragter, sponsoreret 
af OK Benzin, som 
er en af klubbens 
faste samarbejds-
partnere. 
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Vi har sikkert hilst på hinanden på Houlkær 
Bibliotek om mandagen, hvor jeg har fast 
vagt. Det har jeg haft siden midt i novem-
ber, hvor jeg blev ansat som kulturformid-
ler på Viborg Bibliotekerne.

Ud over udlånsvagter har jeg mange andre 
opgaver. Jeg er for eksempel med til at 
lægge program for arrangementerne for 
voksne på Skakbrættet på Hovedbibliote-
ket. Det er også mig der i fremtiden skriver 
månedlige nyhedsbreve til Biblioteksklub-
bens medlemmer. Og hvis du ikke allerede 
er medlem, skulle du tage at tilmelde dig. 
Jeg hjælper gerne på mandag. Desuden 
assisterer jeg med et par nye projekter, som 
Viborg Bibliotekerne er med i. Det er Foto-
dage i Viborg og Viborg Festuge. Og det 
kan du glæde dig til at opleve.

Kulturformidler
Jeg har altid arbejdet med kulturformid-
ling, journalistik og projekter. Sidste vinter 
var jeg projektansat i Kultur- og Fritidsaf-
delingen i Randers, og før den tid var jeg 
i Kultur- og Fritidsafdelingen i Silkeborg. 
I mine første år efter universitetet formid-
lede jeg teaterforestillinger på Opgang2 
Turnéteater og på SceneAgenturet under 
Kulturhus Aarhus.

Uddannelse
Jeg er uddannet cand. mag. i musikviden-
skab og æstetik & kultur fra 2005. Desuden 
har jeg et ’bonusår’ fra nordiskstudiet, og 
denne viden kommer mig til gode nu på 
biblioteket. Siden har jeg suppleret med et 
par diplomfag inden for journalistik, pro-
jektledelse og mødeledelse.  

Duo Kontrabas
I privaten spiller jeg gerne en børne- eller 
kirkekoncert med min mand alias Duo 
Kontrabas. Vi synger begge to og akkom-
pagnerer på henholdsvis guitar og bas. 
Desuden har vi sammen en lille dreng på 
2½ år. Lige nu bor vi i Brabrand. Min mand 
er konstitueret sognepræst i Sinding og 
Sejling ved Silkeborg frem til sommer. Så 
på sigt drømmer vi om at flytte lidt tættere 
på Viborg.

Nu ved du lidt om mig, og jeg ser frem til 
at lære dig at kende! 
Vi ses på Houlkær Bibliotek på mandag

Mette Thue

 

Hej, jeg hedder Mette
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IT-introduktioner 
– kom godt i gang!

Houlkær Bibliotek tilbyder IT-introduktioner, så de, der endnu ikke har prøvet at bruge en 
computer, kan få taget hul på de mange muligheder. Introduktionerne er gratis. Tag gerne 
evt. egen bærbare computer med.
Tilmelding til:
Houlkær Bibliotek, Odshøjvej 5C
Tlf.: 87 87 34 60 (i bibliotekets åbningstid) eller e-mail: houlkaerbibliotek@viborg.dk 

Program forår:
Torsdag d. 7. februar og torsdag d. 21. marts kl. 10.00 – 11.00 
Grundlæggende introduktion til computer og mus
Til dig der måske lige har fået din første computer eller mangler at få sat ord på de vigtigste 
begreber og funktionaliteter med en PC.
Dit niveau: Nybegynder med PC og mus
OBS: Samme program de to dage – meld dig kun til den ene introduktion

Torsdag d. 21. februar og torsdag d. 4. april kl. 10.00 – 11.00
Internet for begyndere
Med denne introduktion får du fod på de basale ting ved internettet samt en forståelse for 
dets opbygning og struktur.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer – er nybegynder på internettet
OBS: Samme program de to dage – meld dig kun til den ene introduktion

Torsdag d. 7. marts og torsdag d. 18. april kl. 10.00 – 11.00
Introduktion til NemID og kommunens digitale services
Kom i gang med at bruge NemID, dit nye sikre login på internettet.
Dit niveau: Har prøvet at bruge computer, nybegynder på internettet.
OBS: Samme program de to dage – meld dig kun til den ene introduktion

Efter hver introduktion vil der være mulighed for at få hjælp til løsning af evt. computer- 
og internetproblemer eller spørgsmål. Det kan f.eks. være hjælp til at oprette en mail, søge 
i bibliotekets materialer eller hente film på Filmstriben.
Vi kan ikke hjælpe med særligt tekniske spørgsmål, opsætning af din computer eller instal-
lation af hard- eller software.
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Bogsalg på Houlkær Bibliotek

Nethood – learn to do IT!
Nethood er et åbent IT-værksted, hvor man kan få personlig hjælp til mindre 

opgaver, som man skal bruge computer og internet til. Det kan f.eks. være at bruge 
NemID, bestille billetter, tjekke Skat, få en e-mailadresse eller gå på Facebook.

Bibliotekets IT-medarbejder er klar til at hjælpe dig:
Mandage kl. 14 – 16 og onsdage kl. 10 – 13.

Da der hele tiden udgives nye bøger, må 
bibliotekerne også hele tiden kassere ud 
i samlingen for at få plads på hylderne. 
Mange titler købes i stort antal på grund 
af efterspørgsel, så når nyhedens interesse 
har lagt sig, bliver overskydende eksempla-
rer kasseret. Mange af de bøger, der sælger, 
er derfor forholdsvis nye.

Houlkær Bibliotek holder derfor bogsalg 
mandag d. 11. – torsdag d. 14. februar i 
bibliotekets åbningstid.
Der er mulighed for at gøre et godt køb:
Voksenbøger sælges for 10 kr. stk.
Børnebøger, musik CD’er og tidsskrifter 
koster 5 kr. pr. stk.
En hel bærepose bøger koster 50 kr.



30

HOULKÆRSKOLEN

Nyt fra skolen
Når vi på skolen runder nytår udarbejdes 
regnskab for det netop forløbne år. Sam-
tidig får vi udmeldt det nye budget, som 
skal dække indeværende år. Ud fra det 
nye budget fastlægges, hvor mange lek-
tioner vi kan udmønte, og hvor meget vi 
kan anvende på undervisningsmidler og en 
række andre udgiftsområder.
Ved årsskiftet foretages indskrivning til 
kommende børnehaveklasser. Vi får i det 
kommende skoleår 3 børnehaveklasser/
hold mod nu 4.
Vi afholder åbent hus for elever og foræl-
dre til kommende 0.årgang d. 31.1.
Det kommende halve år kan medføre en del 
ændringer på skolerne. Folketinget arbej-
der med at udforme en reform af folke-
skolen. Det forslag vi kender nu indebærer 
bl.a. en længere skoledag
for eleverne.  Timetallet i en del fag sættes 
op. Der indføres aktivitetstimer i løbet af 
en skoledag.
Timer som skal anvendes til en række prak-
tiske aktiviteter, samt til motion.
Forhandlingerne finder sted nu og forven-
tes afsluttet før sommerferien.
Overenskomstforhandlinger for lærerne 
finder sted nu. Forhandlingerne kan med-
føre en anden måde at fastlægge lærernes 
arbejdstid på. Såvel reformen som resulta-
tet af overenskomsten får virkning fra sko-
leåret 2014-15.
På kommunalt plan forventes vedtaget en 
ny organisation af det specialpædagogiske 
område.
Læsecentret, som har til huse på skolen, 
fortsætter ud fra samme grundtanker.

Vi får udover læsecentret ansvaret for 
videnscentre inden for læsning, matematik 
og undervisning af 2 sprogede elever. Ideen 
med videnscentrene er, at danne nogle 
enheder som skal støtte undervisningen 
på kommunens skoler inden for de nævnte 
områder. Der oprettes andre centre med 
udgangspunkt på andre af skolerne.
Skolen har ansvaret for de administra-
tive opgaver inden for dagpasningsområ-
det, som dækker børnehaver og dagpleje 
i område øst. Området er netop udvidet, 
hvilket har medført at 8 medarbejdere 
nu har kontor på skolen. Medarbejderne 
varetager administrative og pædagogiske 
opgaver i forhold til dagpasningsområdet.
Skolebestyrelsen godkender en række 
områder inden for skolens virksomhed 
såsom økonomi, fagfordeling, skema m.m. 
Bestyrelsen er i færd med at revidere sko-
lens værdisæt. Tidligere er skolens trivsels-
sæt blevet revideret.
Skolebestyrelsen afholder fast møde 1 gang 
om måneden.
På det fysiske område foretager skole og 
SFO en renovering og udbygning af lege-
pladsen øst for skolen. Der er tale om den 
del af legepladsen som benyttes af indsko-
lingen.
Skolen er praktikskole for Skive Semina-
rium. Vi har i løbet af et skoleår ca. 30 stu-
derende i praktik.

Ole Birch
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Vinterdage i SFO.
For nogen en velsignelse – andre en for-
bandelse. Kong Vinter har holdt sit indtog, 
og i denne omgang ser det ud til, at han 
ikke har tænkt sig at forsvinde lige med 
det samme. Den generøse mængde sne har 
givet SFO´en mulighed for at besøg byens 
bedste kælkebakke. De fleste ved, hvad den 
kaldes, men det er kun børnene som siger 
det højt!  Så spørg børnene hvis I stadig 
er i tvivl om, hvor både voksne og børn 
har prøvet kræfter med kapløb, kælke og 
”vaskere”. Placeringen bagved børnehaven 
”Hedely” gør, at vi relativt hurtigt kan slå et 
smut forbi, og i tilfælde af yderligere sne vil 
bakken blive brugt så meget som muligt.
For rigtigt at skrue op for hyggen, er kolde 
fødder og fugtige strømper fra kælketu-
ren blevet afløst af varm kakao i køkkenet. 
Sneen og kulden er sjovt nok med til at 
skabe en varm og behagelig stemning, og 
vi hilser derfor vinteren velkommen. 
Det hele er dog ikke gået op i sne og løjer. 
Den kreative ånd fra Shane`s værksted har 
i den grad indtaget Myretuen her i januar. 
Huse, robotter og meget mere er allerede 

nu sat op rundt omkring i klyngen. Februar 
betyder afslutningen på projektet, så de 
små arkitekter vil snart kunne vise deres 
forældre det samlede udbytte på udstilling. 
Blandt tomme mælkekartoner og andet 
”ragelse” kan man finde børnene opslugt af 
at kreere deres eget projekt – udelukkende 
ved hjælp af fantasi og en klat lim. Pro-
jekt ”Shane`s værksted” blev også prøvet af 
sidste år, og det er ikke umuligt, at idèen 
med et kreativt temaværksted er kommet 
for at blive. 
Godt nok er der længe til foråret sprin-
ger ud endnu, men man har den seneste 
tid bl.a. kunne se blomster pryde billedet 
af Myretuen. Specielt blandt pigerne har 
ansigtsmaling været et hit, hvor netop 
blomsterne har været et yndet motiv. Dren-
gene har dog heller ikke været kede af at 
deltage, og motiver som; Ar, hugtænder og 
briller hittede her. 

Houlkær SFO, Myretuen
Søren.

5. c vandt en julekonkurrence
I december åbnede 5.c troligt Dansk Lærer-
foreningens julekalender. I løbet af måne-
den var der 2 konkurrencer, og dem havde 
klassen lyst at deltage i. Den ene af dem 
lød på, at de skulle lave et ekstra vers til 
”Jul i Angora” og fremføre det. Det gjorde 

de så godt, at de vandt konkurrencen. Der 
var stor jubel i klassen! Præmien var en stor 
pakke spændende bøger fra Dansk Lærer-
foreningen.

Helle Halkjær
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Sogneeftermiddage/aftner:
Torsdag den 21. februar kl. 14.30
”På tur i naturen” med Lisa Ammitzbøll.
Mange kender nok allerede Lisa Ammitzbølls flotte naturbilleder fra Houlkærportalen. Disse 
billeder har hun taget her i Houlkærområdet, når hun har været på tur med sin hund, 
Charly. Som Lisa Ammitzbøll selv siger, så er hun bidt af naturen. Hun vil denne dag vise os 
mange af sine billeder og fortælle om sine fantastiske oplevelser derude, hvorved hun håber 
at kunne give os lyst til selv at gå på opdagelse. En del billeder vil blive hængende her en 
tid som en udstilling, man kan vende tilbage til og studere nærmere. 
 
Torsdag den 21. marts kl. 14.30
”Johan Sebastian Bachs liv og musik” v. organist Jens Chr. Hansen
Johan Sebastian Bach blev født den 21. marts 1685 i Eisenach i Tyskland. Derfor vil denne 
eftermiddag omhandle en af vore største og mest elskede komponister, hvis musik egentlig 
først blev betydningsfuld længe efter hans død i 1750.
 
Torsdag, den 18. april kl. 14.30
”Den hellige klovn” ved Jørgen Lorenzen
I gamle dage anså man klovnen for at være en hellig mand, der stod i forbindelse med 
tilværelsens højere magter og fortalte os nogle grundlæggende sandheder om os selv. I de 
store øjeblikke, hvor klovnens arbejde lykkes, og hvor publikum for alvor giver sig hen, sker 
der en nyskabelse, som rækker langt ud over det almindelige, hverdagsagtige liv. De grund-
læggende sandheder om os træder skarpt frem og måske er der noget nyt at føje til. Det var 
det, de vidste i gamle dage. Det var derfor, klovnen var en hellig person. Jørgen Lorenzen 
er cand.teol. med en stærk lidenskab for cirkus. Han har i 8 sommerferier rejst med Cirkus 
Dannebrog som altmuligmand, samt lavet film og skrevet bøger om cirkus. 
   
Tirsdag den 23. april kl. 19.30 
”Hvilke billeder har vi af Gud, og hvad sker der med de billeder, når vi kommer på her-
rens mark?” v. sygehuspræst i Aalborg Ruth Østergaard Poulsen.
Hvad sker der typisk med vi menneskers tro, når vi kommer i krise? For noget sker der som 
regel. Det billede, som man siden sin barndom har haft af Gud som den, der altid holder 
hånden over én går i stykker. Og hvad gør man, når man mister tilliden til Gud på det tids-
punkt i livet, hvor man har allermest brug for ham? Foredraget vil således beskrive, hvad 
der sker, når troen ikke flytter bjerge, men ”bjergene” i vort liv derimod flytter ved troen. 
Ligeledes vil Ruth Østergaard Poulsen komme med forsigtige bud på, hvad der er at gøre, 
når det sker. 
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Studiekreds
En god debat er berigende, fordi meninger mødes, og man får måske øjnene op for noget, 
man ikke selv havde tænkt på. I en god diskussion får man lejlighed til at lufte sine argu-
menter for at finde ud af, hvad man i grunden selv mener.
Kan du nikke genkendende til det, er studiekredsen ved Houlkær kirke noget for dig. Vi 
mødes den første torsdag i måneden for at drøfte forskellige emner: Kristendom, kirkeliv, 
kunst, etik, samfundsforhold mm. Rammen er kaffe, et oplæg og god tid til debat – i en 
åben og fordomsfri atmosfære.
Kommende datoer og emner:
14. marts: ”Tilgivelse og forsoning” - bl.a. ud fra Desmond Tutu.
4. april: ”Paulus’ store forvandling fra farisæer til kristen apostel”.
2. maj: ”Folkekirkens fremtid”.
 
Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræst Karsten Høgild tlf. 2933 6405 – khoe@km.dk

Den røde tråd
I løbet af fire aftener vil vi følge den røde tråd gennem kirkens lange historie og udbredelse 
på fem kontinenter. Peter Lodberg, der underviser i teologi på Aarhus Universitet, vil enkelt 
og ligetil fortælle om mange spændende personer og begivenheder, der spiller en rolle i 
kirkens historie ud over hele verden. Han fortæller og trækker tråde igennem kontinenternes 
brogede kirkehistorie, så alle kan være med.  Foredragene finder sted i Viborgs kirker. Se 
separat folder
 
Onsdag den 27. februar kl. 19.00
3. foredrag i rækken ”Den røde tråd” v. Peter Lodberg
i Vestervang Kirke, Rughavevej 6, 8800 Viborg
Den tredje aften  fører den røde tråd os til Afrika. Hvordan gik det med kirken i kolonitiden 
og tiden efter 1945 med de nye afrikanske nationalstater?  Hvad kan vi lære af ærkebiskop 
Desmond Tutu og hans indsats for fred, forsoning og demokrati i Sydafrika? - Hvordan kan 
det være, at flertallet af kristne i dag lever i Afrika? 

Onsdag den 20. marts kl. 19.00
4. foredrag i rækken ”Den røde tråd” v. Peter Lodberg
i Sct. Margrethes Gård. Gl. Randersvej 4, 8800 Viborg. 
Den fjerde aften  bindes  tråden  igennem  verdens kirkehistorie til kontinenterne Latiname-
rika og Asien. I Latinamerika  sker der spændende ting inden for den katolske kirke, og i 
Asien vokser kirkerne i Kina på en måde, som ingen havde troet muligt. 
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Åben familie 
Mødes hver anden fredag mellem kl. 18.30 og 21.30 
til fælles spisning og hyggeligt samvær. 
Prisen for arrangementet er kr. 30,-
Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og de næste gange vil 
det foregå: 
22. feb., 8. mar., 22. mar., 5. apr., 19. apr., 3. maj, 17. maj, 31. maj.
 
Hvis man vil køre med kirkebussen til og fra Houlkær Kirke, så husk tilmelding til kirkekon-
toret på 86674088 eller til sognemedhjælper Tove Kallestrups telefon 20861158 senest på 
selve dagen inden kl. 12.00. Kirkebussen er gratis

Frivilligdag
søndag den 7. april, begynder kl. 11.30.

Det er blevet en tradition, at vi i Houlkær Kirke - som en tak - laver en særlig dag for frivil-
lige hjælpere, både de, der er det nu, de, der har været, og de, som måske kunne tænke sig 
at blive det.
Hver gang har vi begyndt med at deltage i gudstjenesten kl. 10.30, der efter bespisning og 
underholdning med indhold. Tidligere har vi hørt et inspirerende foredrag om det at være 
frivillig medarbejder, og vi har haft Jens Rosendahl til at spille og fortælle om sine sange/
salmer.
Den 7. april får vi besøg af Den Danske Salmeduo.
De vil medvirke ved Gudstjenesten, og efter at vi har spist - formodentlig suppe - laver de 
en koncert på 3 kvarter inde i kirken.
Den Danske salmeduo kommer fra Århus og består af Hans Esbjerg på klaver og Christian 
Vuust på saxofon og klarinet. Kort beskrevet er deres musik "stemningsfulde nyfortolknin-
ger af danske salmer i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den 
klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisa-
tioner". Alt er gjort med respekt for både salmeteksterne og det musikalske udgangspunkt.
Det er nødvendigt med en tilmelding til dette arrangement enten til kirkekontoret tlf. 
86674088 eller til sognemedhjælper Tove Kallestrup 20861158 senest tirsdag den 2. april 
kl. 12.00.
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Koncerter

Morgensang
OBS! Hver fredag kl. 10.15 er der morgensang i kirken 

- ti minutter til stilhed og eftertanke.
Efter morgensangen er der en kop kaffe i våbenhuset.

Ønskekoncert den sidste fredag i måneden
i Houlkær Kirkes våbenhus

Søndag den 24. februar kl. 10.00
Spillemandsmesse til Kyndelmisse
Igen i år bliver en af gudstjenesterne i februar måned afholdt som spillemandsmesse. Vi får 
igen besøg af ”De Fladstrand Spillemænd” samt af sopranen Christiane Lyngberg-Larsen. 
De medvirkende kor er Houlkær Kirkes Pigekor, Børnekor og Voksenkor samt Viborg Koret 
under ledelse af Jens Chr. Hansen. Karsten Høgild er liturg og prædikant. Menigheden 
opfordres til at møde kl. 10 for at genopfriske melodier og korsvar, og gudstjenesten begyn-
der kl. 10.30.
Spillemandsmessen har tekster af Holger Lissner, og musikken, som er komponeret af Ivan 
Bjerre Damgård og Michael Sommer, tager udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik.

Lørdag den 9. marts kl. 15.00
Cantores Wibergis under ledelse af Asger Pedersen
Koret synger bl.a. en buket danske forårssange med tekster af Blicher, Holstein og Jæger 
samt bibelmotetter, komponerede af Asger Pedersen. Desuden spiller Asger orgelkoraler 
af Johann Sebastian Bach.

Lørdag den 13. april kl. 16.00
Påskekoncert med stort fælles kor, herunder Houlkær Kirkes Voksenkor

Onsdag 22. maj kl. 19.00 
Forårskoncert med Houlkær Kirkes Pigekor, Børnekor og Voksenkor
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”Og præsten holdt en tale 
– han sagde ingenting…”

Sådan synges det i sangen Mallebrok er død i krigen. Den linje kommer jo ikke ud af ingen-
ting, men ud fra en erfaring, som vi vel alle sammen har haft: At præstens prædiken af en 
eller anden grund gik hen over hovedet på os. Enten fordi præsten talte sort snak, eller fordi 
vi ikke selv var modtagelige og lydhøre. 
Hvem ved: Måske kunne der komme bedre prædikener ud af, at præst og menighed mødtes 
og talte sammen, inden prædikenen skulle skrives? Og måske kunne der komme en bedre 
lydhørhed ud af det – så præst og menighed kunne mødes på en anden måde, når guds-
tjenesten først er i gang.
Det har jeg lyst til at lade komme an på en prøve, og derfor vil jeg invitere til et forsøg:
Fire gange inden sommer kunne jeg tænke mig at mødes om en kommende søndags præ-
diken-tekst til en samtale om, hvad der er på spil i den konkrete bibeltekst. Hvad hører 
henholdsvis præst og menighed i netop de ord? Hvad siger det om vores liv i dag? Hvilke 
temaer kunne tages op? Hvordan kunne prædikenen vinkles i forhold til teksten?
Det kræver hverken forberedelse eller noget særligt kendskab til gudstjeneste og bibel. Det 
handler om sammen at læse en bibeltekst og at møde den lige dér, hvor vi hver især står i 
livet. 

Karsten Høgild
Datoer:
Tirsdag 26. februar kl. 19.30: Lukas evangeliet kapitel 11, vers 14-28 (3. søndag i fasten)
Onsdag 10. april kl. 19.30: Johannes evangeliet kapitel 10, vers 11-16 (2.søndag efter påske)
Torsdag 16. maj kl. 19.30: Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16-21 (2. pinsedag)
Onsdag 19. juni kl. 19.30 Lukas evangeliet kapitel 6, vers 36-42 (4.søndag efter trinitatis)

Spaghettigudstjeneste
”Spaghettigudstjeneste” er en mini-gudstjeneste primært tilrettelagt for børn i alderen 3-6 
år, men børn i alle aldre, forældre og bedsteforældre er meget velkomne. Vi skal sammen 
gå på opdagelse
- i kirken. Hvad er den for et underligt hus?
- i Bibelen. Hvad er det for nogle spændende historier om Gud og os mennesker?
Vi synger, be’r, hører historier, dramatiserer og sanser.
Det skal også være hyggeligt at gå i kirke! Derfor spiser vi sammen efter mini-gudstjenesten 
- 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. 

Datoer: 12. marts kl. 17.00 v/Karsten Høgild og 16. april kl. 17.00 v/Karsten Høgild
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Houlkær Kirkes tilbud til de helt små,
Babysalmesang

Hver mandag formiddag kl. 10.15 (dog ikke i skolens ferier).
Babysalmesang er for babyer fra ca. 2 til ca. 9 måneder og deres voksne.
De ca. 40 minutter går med sange, salmer, dans, sæbebobler, gynge i tæpper m. m., ja, 
mange forskellige måder hvorpå babyernes sanser bliver stimuleret. 
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt:
Sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 2086 1158, mail: tove@houlkaerkirke.dk.

Kampen mod sult fortsætter
Søndag d. 10. marts 2013 sender Houlkær sogn frivillige indsamlere på gaden for at 

bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grund-
læggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastro-
fer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, 
fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller 
muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet 
udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden 
sult på både lokalt og internationalt plan.
Det arbejde vil Houlkær sogn og flere end 1300 andre sogne sammen med omkring 
20.000 frivillige indsamlere støtte, når de søndag d. 10. marts går på gaden for at samle 
ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult.
Vi mødes i konfirmandlokalerne kl. 11.30, efter gudstjenesten, der serveres lidt spiseligt 
inden vi går ud og der vil være kaffe når I vender tilbage. Indsamlingen foregår fra kl. 
12.00 – 15.00.
Meld dig allerede nu dig som indsamler til søndag d. 10. marts hos Anne Verner Hansen, 
tlf. 61 67 33 49 el. 86 67 45 66, gerne på mail. : annevernerhansen@fibermail.dk
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Forårsmarked i Houlkær kirke
 lørdag den 16. marts
En festlig dag for hele sognet.

Dagens program:
Kl.  9.15:  Kirkens kor synger dagen ind.
Kl.  9.30:   Morgensang i kirken ved Karsten Høgild.
           Derefter åbner boderne og loppemarkedet, og cafeteriet har kaffen klar.
Kl. 11.15:  Cafeteriet sælger lune frokostretter.
Kl. 12.15:  Lille koncert ved kirkens børnekor.
Kl. 13.30:  Markedet lukker.

Tag børnene med, der er fiskedam, bamsebod, muntert køkken og flere sjove ting.

Hvis du har noget – stort eller småt – som du har lyst til at give til loppemarkedet, 
syboden, kageboden, tombolaen eller …. så tager vi med tak imod. Det kan afleveres i 
kirken i kontorets åbningstider mellem 9 og 13 undtagen på mandage og til og med 
torsdag den 14. marts.

Dagens overskud fordeles mellem kirkens julehjælp, De grønne Pigespejdere i kirken, 
kirkens pigekor, Kirkens Korshærs varmestue i Viborg og det sundhedscenter i Afrika for 
kvinder og børn, som kirken støtter gennem det folkekirkelige missionsselskab, Mission 
Afrika. Vi ser frem til en festlig dag med et mylder af mennesker i kirkens lokaler.

Velkommen!

Kirkesang og bevægelse for småbørn og deres voksne:

Hver torsdag formiddag kl. 10.00 (dog ikke i skolens ferier).
Arrangementet er et tilbud til dagplejere og deres børn, men skulle der være hjemmegående 
forældre, bedsteforældre, unge i huset m. v., er man også velkommen til at deltage. Tiden 
– mellem en halv og en hel time – går med sang, rytmer og rasleæg, små bibelhistorier og 
andre historier, vi vil danse, tænde lys, blæse bobler, høre musik m. m..
For nærmere oplysning og evt. tilmelding kontakt:
Sognemedhjælper Tove Kallestrup, tlf. 2086 1158, mail: tove@houlkaerkirke.dk.
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HOULKÆR KIRKEGudstjenester

Februar

Søndag den 10. februar kl. 10.30 
– Fastelavn
Lotte Martin Jensen

Søndag den 17. februar kl. 10.30 
Karsten Høgild

Søndag den 24. februar kl. 10.30 
– Spillemandsmesse
Karsten Høgild

Marts

Søndag den 3. marts kl. 10.30 
Karsten Høgild

Søndag den 10. marts kl. 10.30
- Sogneindsamling
Lotte Martin Jensen

Søndag den 17. marts kl. 10.30
Karsten Høgild

Søndag den 24. marts kl. 10.30
Lotte Martin Jensen

Torsdag den 28. marts kl. 19.00 
- Skærtorsdag
Lotte Martin Jensen

Fredag den 29. marts kl. 10.30 
– Langfredag
Karsten Høgild

Søndag den 31. marts kl. 10.30 
– Påskedag
Karsten Høgild

April

Mandag den 1. april kl. 10.30 
– 2. påskedag
Lotte Martin Jensen

Søndag den 7. april kl. 10.30 
– Frivilligdag
Karsten Høgild

Søndag den 14. april kl. 10.30 
Karsten Høgild

Søndag den 21. april kl. 10.30
Karsten Høgild

Fredag den 26 april kl. 10.30 
– Bededag
Lotte Martin Jensen
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DET SKER...

19/2 kl. 19  Årsmøde i Houlkær IFs fodboldudvalg. Houlkær Hallen

21/2 kl. 10-11  Internet for begyndere. Houlkær Bibliotek

21/2 kl. 14.30  Sogneftermiddag. ”På tur i naturen” med Lisa Ammitzbøll. Houlkær Kirke

24/2 kl. 10  Spillemandsmesse til kyndelmisse. Houlkær Kirke

25/2 kl. 19  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Houlkær Hallen.

27/2 kl. 19  Repræsentantskabsmøde i Initiativgruppen Houlkær. Houlkærskolen

6/3 kl. 19  Rockgudstjeneste m. band fra Viborg Gymnasium og HF. Houlkær Kirke

7/3 kl. 10-11  Introduktion til NemID og kommunens digitale services. Houlkær Bibliotek

9/3 kl. 15  Koncert med Cantores Wibergis. Houlkær Kirke

10/3 kl. 11.30 Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Houlkær Kirke

12/3 kl. 17  Spaghettigudstjeneste. Houlkær Kirke

16/3 kl. 9.15-13.30  Forårsmarked. Houlkær Kirke.

21/3 kl. 10-11  Grundlæggende introduktion til computer og mus. Houlkær Bibliotek

21/  kl. 14.30  Sogneeftermiddag. Om Johann Sebastian Bach. Houlkær Kirke

4/4 kl. 10-11  Internet for begyndere. Houlkær Bibliotek

7/4 kl. 11.30   Frivilligdag. Bl. a. med besøg af Den Danske Salmeduo. Houlkær Kirke

13/4 kl. 16  Påskekoncert med stort fælles kor. Houlkær Kirke.

16/4 kl. 17  Spaghettigudstjeneste. Houlkær Kirke

18/4 kl. 10-11  Introduktion til NemID og kommunens digitale services. Houlkær Bibliotek

18/4 kl. 14.30  Sogneeftermiddag. Jørgen Lorenzen taler om ”Den hellige klovn”. Houlkær Kirke.

Babysalmesang i Houlkær Kirke:

Alle mandage fra kl. 10.15

Ferielukket i Juli og August

Kirkesang og bevægelse for småbørn i Houlkær Kirke:

Alle torsdage kl. 10.00

Ferielukket i Juni, Juli og August

Åben Familie i Houlkær Kirke:

8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4


